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Doos 1 diverse briefwisseling 1797-1806 

Jaar VI 

 
2 ... VI, Evergem, BG is grondcijns schuldig. 
 
17 thermidor, VI, Drie achtergelaten en zieke kinderen gevonden in Section de l’homme. 
 
29 messidor, VI, De politiecommissaris verzoekt om opname van monique vandersyppe 79 j, 
zwaar behoeftig. 
 
16 prairial, VI, Blauwe jongens zwemmen in de rivieren en andere wateren van de stad. Dit 
schandaal moet stoppen. De politiecommissaris Section de la liberté. 
 
11 germinal VI, De politiecommissaris verzoekt opname van een van de kinderen van Jean 
Jacques Eylbroek, weduwnaar, in een of andere BG school. Kan ze niet fatsoenlijk 
opvoeden. 
 
18 florial, VI, de politiecommissaris vraagt opname in weldadigheidsinstelling van Marie Van 
Goethem, wwe Jean Verkauter, 72 j, die niet meer in haar onderhoud kan voorzien. 
 
27 florial, VI, de politiecommissaris vraagt opname in weldadigheidsinstelling van Jossine 
Fiet, wwe vanden Berghe, voormuyde 344, ze kan haar schamelheid (naaktheid) niet meer 
bedekken en ze is al lang niet meer in staat om in haar behoeften te voorzien. Werd ze niet 
geholpen door goede zielen, dan was ze al lang gestorven. 
 
22 florial VI, De politiecommissaris Section de la Liberté, vraagt opname in een BG school 
van de oudste kind (7j) van Col. Van Aerde; ze kan niet in haar onderhoud voorzien en is 
sedert een jaar weduwe met kind van 18 maanden en één van 7 jaar. 
 
26 ventose VI, De politiecommissaris vraagt het nodige opdat de met venerische ziekte 
besmette dochter Isabelle van Gaspart Enderickx, Grasmarkt, dagloner, zou worden 
behandeld. 
 
21 floreal VI, De politiecommissaris vraagt dat François De Rudder (nr 5468 tableau des 
habitants) 73 j, zou mogen opgenomen worden in het St Antoniuskaai gesticht wegens 
onmogelijkheid te werken. 
 
1 floreal VI, De politiecommissaris vraagt het nodige van BG opdat Marie Goedgebuer, 
Molenaarsstraat 86, ouder dan 70 j, zou opgenomen worden in Weldadigheidsgesticht. 
 
11 floreal VI, De politiecommissaris vraagt het nodige van BG opdat Jacqueline de Boos, 
weduwe van Jean Swynckhaut (nr 4422 tableau), wegens grote behoeftigheid opgenomen 
wordt in een of andere huis van weldadigheid. 
 
14 germinal VI, De politiecommissaris Section droits de l’homme, vraagt het nodige opdat 
zou worden opgenomen Jean Bertin, 14 jarige zoon van reeds verscheidene jaren afwezige 
François Citoyen slotenmaker, en van Marie Anne Goebeet, opgenomen in het 
Bijlokehospitaal. Hij wordt voorlopig onderhouden door zijn oom Jean Bte Vanderdonckt, 
(marchand fripier), uitdrager, . 
 
19 ventose, VI, De politiecommissaris Section Fraternité, verzoekt om opname van Marie 
Vandaele, wwe Marc Bijl, 73 j wegens behoeftigheid. 
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5 Ventose VI, Vrederechter vraagt naar aanleiding van diefstallen in “hospice de la fraternité 
nr 1”, Bijloke genaamd, om na te gaan of een “voiture” voorkomt op de inboedellijst van de 
Bijloke, aangezien Citoyen Bruggeman deze naar buiten heeft laten brengen. 
 
27 Pluviose, VI, De politiecommissaris Section Fraternité, vraagt hulp voor Livin Vervenne, 
80 j., wegens onvermogen in zijn behoeften te voorzien. 
 
3 germinal, VI, De politiecommissaris Section Liberté, vraagt hulp voor Jeanne Vander 
Meulen, créature probe et honnête, wegens haar hoge ouderdom en onvermogen tot 
werken. 
 
4 germinal VI, De politiecommissaris Section Réunion, vraagt hulp voor Lievin Verbrugge, 60 
j, wever, die al meer dan vier jaar geholpen werd door Jeanne Verhulst, wwe Lievin Cnudde, 
Bonte Leeuwstraetjen, Opname in een instelling nodig wegens beroerte. 
 
7 germinal VI, De politiecommissaris Droits de l’homme, vraagt hulp voor Marie Goetgebuer, 
filia Josse et Isabelle De Pauw, 72j, blind . 
 
7 germinal VI, De politiecommissaris Section Droits de l’homme, vraagt hulp voor Isabelle 
Neetezonne, fia Josse et Marie Vanderwee, wwe van Jean uytterschauw, 77j, 
Zaemanstraete, (Dobbelslot) , behoeftig. 
 
2 thermindor VI, Overste van Zwartezusters richt brief aan BG; de burgers Luck en Borlut 
moeten voortaan huur betalen aan de BG. Zij meldt dat zij en enkele medezusters eigenaar 
zijn van die huizen . 
 
29 messidor VI, Huyttens François ontvanger stuurt aan BG kopie van besluit van 
gouverneur van de Armenkamer . 
 
12 ventôse, VIII, klacht over van renterghem, boswachter. 
 
6 prairial (jaar zeven ?) Thiery (Parijs) en Barbot (Gent). Vraag in verband met een 
certificaat. 
 
8 floreal VI, Waarschoot, Judocus de Sutter landbouwer aan BG ivm landpacht. 
 
12 germinal VI, “lijste der huysen staende op den wijck Rostijne commune van Winckel 
Canton Loochristij .. met den naem der bewooners ende de nombers die zij draegen”. 
 
12 dec 1797, brief van overste van wezenhuis, rue des Tanneurs Brussel, in naam van het 
nichtje van .. om voor haar een werkplaats te zoeken in Gent en haar bij hen te laten 
inwonen. 
 
x germinal 1798, Watervliet, Koehuispolder, brief ivm plaatsen van een sluis en de 
bekostiging . 
 
28/3/1798, C. Van Driessche dankt “agtbaere Bewindhebbers” voor continuering van zijn 
fucntie als schoolmeester in de “hospice civil nr 26” en vraagt vergoeding voor een diefstal te 
zijnen nadele. 
 
12 germinal VI ( april 1798) Winkel, brief van Jacobus van Waes aan Administrateurs 
Hospitaal Bijloke over verzending met schipper Jean ??uttendaele den nomber van achthien 
hondert … mutsaert … op het goed van de gewezen abdije der bijloke. . 
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VI, specificatie . tot reparatie van huis, schuur en stalling van Livinus vanhuffel (getekend 
door JB Dossche) . 
 
25 floreal VI, P.E. Wauters, Vande woestijne, “pharmacien en chef de l’hopital général” heeft 
aan Van Lokeren de levering gevraagd van enkele . voor de verzorgingvan de zieken. 
 
26 germinal VI, Nazareth, De Muynck Josephus, verzoek aan BG ivm verhuizing. 
 
13 prairial VI, Marie en Therese de haveskercke vragen aan BG, dat een aantal zaken in het 
gehuurde huis zouden betaald worden door de nieuwe huurder. 
 
17 germinal VI, De Muynck josephus klachten bij verlaten huurwoning. 
 
6 germinal VI, De Muynck josephus klachten bij verlaten huurwoning. 
 
3 germinal VI, De Muynck josephus klachten bij verlaten huurwoning. 
 
VI, ?, P. De Paepe aan BG ivm godshuis Wollewevers, “broer pycke is met een 
voerwaeghen gekomen en heeft uyt de logie getransporteerd eene oude poorte met haer 
beslagh drij battans bekleet met lijnwaert en copere appels, de gonne stonden in de saele”. 
Hij vraagt tergave van deze spullen. 
 
16 nivose VI, Drongen, betaling van foncière contributie. 
 
27 pluviose, brief aan de “gardien de la maison des apostolines”, tegen 1 ventôse moeten de 
zusters eruit en hij moet er voor zorgen dat ze enkel hun eigen bezittingen meenemen. 
 
6 dec 1798, melding dat X een verzoek heeft gedaan om de kinderen van zijn zuster in de 
Armenschool “te krieghen”. 
 
27 pluvios VI, Coppens président, geeft aan drager citoyen Walmak een bewijs mee dat hij 
als apotheker van het algemeen ziekenhuis is benoemd en toegang moet krijgen tot de 
apotheek. 
 
16 thermidor VI, De Mey schrijft aan de dir van het St Antonius hospitaal ??. 
 
7 vendémiaire VII, L. Mullens, ivm Sint Jan in d’olie Hospitaal. 
 
23 nivose VI, De jezuiëten betalen lijfrente niet meer aan jeanne de Rache, 74j, schrijver 
vraagt een onderkomen voor haar in een godshuis. 
 
5 Messidor VI, Sint Gillis, borger Van Hecke tot Stekene moet op een vergadering aanwezig 
zijn. 
 
28 germinal VI, Sleidinge, aangifte van roerende goederen, afkomstig uit groot begijnhof, 
bijloke, knegtjenshuys, Sint Laurent hospitaal en andere BG. 
 
13 germinal VI, belastingontvanger aan BG . 
 
9 ventose VI, Assenede, hulp aan Joannes Versijp, fs petri . 
 
2 germinal VI, Bouchaute, constructie van een sluis in de dijk “aende hoeve van Bouchaute” . 
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1 germinal VI, Winkel, ondanks waakzaamheid van boswachter wordt schade toegebracht 
aan het brandhout, mutsaert. Schepens, coopman in hout tot Wynckel zou het kunnen kopen 
en in het gepaste seizoen kappen. 
 
15 pluviose VI, Nazareth, directe belastingen over jaar V. 
 
9 frimaire VI, Nazareth, achterstand betaling contribution foncière, . 
 
24 frimaire VI, Waarschoot, achterstand van belastingen op “biens ruraux” 
landbouweigendommen van fondation St Jacques. 
 

Jaar VII 

 
29 fructidor VII, Pierre Dacquet wil verkopen om zijn schulden aan BG te betalen. 
 
1 vendémiaire VII, Lequoy verlaat huurwoning kleine vleeshuisstr 85 en zal langs komen om 
huur te betalen. 
 
12 fructidor VII, Eeklo Armenkamer, vraag om Regine Sabon, fille indigente . 
dangereusement attaquée du mal vénérien, te behandelen in het godshuis. Kon onmogelijk 
in Eeklo behandeld worden. 
 
9 pluviose VII, Gent, Yperstraet, Sectie der Broederlijkheid, een aantal inwoners vragen voor 
opname van Clement Fays zijnde van seer hoogen auderdom sedert eenige jaeren 
geatthaqueert van eene apploplexie waaraan hij heeft gehauden een complete lamigheyt . in 
de aldergrootste extremiteyt van aermoede. Tekenen Joan Stichelbaut J.E. Van Belle, Julien 
Guequier, J. de Coster, Van Damme, J. Van Monckhoven, E.P. Geige (Gage) . 
 
11 frimaire VII, Gent, gebuurte van Roskamstraat, Klein Sonnestraetje nr 396 wijk van 
Vrijheid, weduwe Bekens kan haar kind niet meer maintineren door gebrek aan werk en 
gedurige onpasselijckheyt en vraagt opname van haar kind in weeshuis. Ten gunste van 
Ferdinand Bekens, zoon van fransciscus en marie rose , ° 12 aug 1792 (uittreksel 
geboortergister St Baafs). De jongen heeft zijn preuve gedaan by alexandre de jonghe 
mester schonmacker op de torenbruge ten jare 1700 vijf en zeventig. 
 
12 floreal, VII, brief van Englebert de Keyser vrederechter Section des Champs. 
 
6 fructidor VII, Commissaris Politie Sectie Rechten van de Mens, Het BG heeft beslist : dat 
de politie geen behoeftigen voor opname in het hospitaal meer mag sturen, maar dat ze 
rechtstreeks moeten worden doorgestuurd naar het 3e bureau, : dat het Bureau van 
Weldadigheid een certificat d’indigence moet uitreiken. Blijkt dat de behoeftigen toch zich 
blijven aanmelden op commisariaat. Comm. wenst instructies, want ondertussen blijven de 
behoeftigen lijden. 
 
4 floreal VII, Commissaris Politie Sectie Gelijkheid, Het aantal onwettige kinderen blijft 
‘ongelooflijk’ stijgen. Ik weet niet of ik hen een verklaring van behoeftigheid mag uitreiken 
zonder het godshuis al te zeer te belasten. Mag ik BG voortaan alle onwettige kinderen 
toesturen of moet ik een selectie maken. 
 
7 floreal, VII, Commissaris Politie Sectie Gelijkheid, Het verwondert mij dat u mij behoeftigen 
blijft toesturen ondanks uw instructie van 21 germinal VI dat ze zich moesten aanmelden op 
het 3e bureau. Wat te doen afin que je ne sois plus à l’avenir dans la dure nécessité de 
renvoyer des malheureux. 
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20 vendémiaire VII, Zomergem, Gemeentebestuur. Cristine Van Veirdeghem, 34 j 
ongehuwd, mag worden opgenomen in het Bijlokehospitaal tot volledige genezing tegen dix 
sols par jour. 
 
24 frimaire VII, Seriacop notaris te Nevele, De notaris is achter de waarheid gegaan. Het 
blijkt dat de twee in de aanklacht van Pierre Landuyt aangebrachte personen inderdaad een 
deel van de weide toegevoegd hebben. Deze personen moeten zo snel mogelijk voor de 
vrederechter komen. Ik vraag instructies. 
 
16 prairial VII, Brugge, Commissaris 2e bureau 1 sectie, op de drie per vergissing 
toegestuurde schuldbrieven ten laste van het kapitel van Harelbeke, moet het BG eerst nog 
75 c zegels gekleefd worden. 
 
9 floreal VII, Lede Vrederechter, de verschijning van Petronille Catherine Baeyens uit 
Wichelen en de weduwe Wynnaerde uit Oordegem is vastgelegd op 19 floreal VII om 10 u. 
 
18 germinal VII, Nevele, oproep bemiddelingsvergadering . 
 
1 floreal VII, Belastingsontvanger aan BG. Verzoek betaling grondbelasting. Lijst met de 
belaste eigendommen. 
 
28 germinal VII, Nevele, vraag of bepaalde akten moeten worden opgesteld. 
 
30 germinal VII, Lede, Vrederechter. Er komen geen oproepen wegens aanstelling van een 
andere vrederechter . 
 
16 germinal VII, Kaprijke, Vrederechter, heeft bepaalde data van registraties nodig. 
 
5 germinal VII, Assenede, enkele foute vermeldingen in oproepen. 
 
11 germinal VII, Kaprijke, griffier Vredegerecht, nieuwe datum oproep. 
 
16 pluviose VII, Kluizen, toelichting ivm grondbelasting. 
 
19 ventose VII, Loochristi, secretaris griffier vrederechter, bericht over aangerekende kosten. 
 
5 ventose VII, Loochristi, secretaris griffier vrederechter, operoep verschijning voor 
rechtbank. 
 
18 nivose VII, Lede, vrederechter meldt dat de vrouw van J. D’haese de griffier 
achternagezeten heeft met een mes en de honden losgelaten. Ook de vader van D’haese is 
met een vlegel uit de schuur gekomen om hem neer te slaan. Enz. 
 
27 frimaire VII, Evergem, gemeentebestuur, benoeming van een veldwachter. Achterstallige 
belasting op Wollewevergoed. 
 
6 nivose VII, Assenede, Gemeentebestuur, Jean D’hooghe is benoemd tot veldwachter te 
Wippelgem (Evergem) ter bewaking van de eigendommen van BG. 
 
8 frimaire VII, Evergem, Gemeentebestuur, achterstallige belasting op Wolleweverije en Sint 
Jan en Paul. (ommstelling). 
 
5 fructidor VII, Zeveneken, Ik Regniers heb pas gisteren uw missive ontvangen. 
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16 thermidor VII, Wetteren, Joachim De Vuyst, Schellebelle, is niet komen opdagen met een 
borgsom. 
 
17 thermidor VII, Gijsegem, schrijver meldt dat hij niet weet aan wie pachtsom te betalen. 
 
27 floreal VII, Zelzate, Burger Judocus Hamerlinck , het was gewoonte om bij overstroming 
op gepachte landen geen pacht te moeten betalen. Vraagt ook om te mogen blijven wonen 
op de hofstede . 
 
17 messidor VII, Deinze, aan wie moet ik betalen vraagt C. Van Houte. 
 
27 prairial VII, ivm rente ten profijte van de Armen van de Volderskapel. 
 
22 thermidor VII, Wachtebeke, Burger Louis Bracke aan BG, ik heb mijn pacht al betaald. 
 
Xx xxxxxxxx (VII), lijst der beschadigde opgaande boompjes … aen het goed van St Jacobs 
Godskapel gebruikt bij Melchior Van Grootenbra?t te Maria Oudenhove . 
 
Xx xxxxxxx (VII) C. Van Houte vraagt of hij (voor 2e maal) moet betalen aan de ontvanger 
van de domeinen alhier. 
 
4 thermidor VII, notaris Charles Van Ghendt aan BG, ik kan niet komen, graag nieuwe 
datum. 
 
11 juli 1799, Deinze, Ik kan niet op de vergadering zijn, maar zou toch graag mijn geld 
ontvangen. 
 
17 messidor VII, Adegem, Pieter Braet, achterstallige rente gevolg van mijn onpasselijkheid . 
 
12 thermidor VII, Zelzate, J. De Rijcke, ik heb de pachtsom al betaald voor het land gebruikt 
bij Jacobus Haermlinck, en nu J. De Rijcke. 
 
21 ventose VII, Waarschoot, secretaris gemeentebestuur. Ivm de debiteuren van de 
houtverkoop in Waarschoot. 
 
Xxx xxxx (VII), G. Goormachtigh schrijft dat hij ziek te bed ligt, maar zal zorgen dat de 
geneesmiddelen zal leveren. 
 
6 messidor VII, Gent, Schrijver kan niet verschijnen en vraagt een dag uitstel. 
 
25 prairial VII, Commissaris Politie Sectie Vrijheid, D. Lageye vraagt een kopie van de 
huurovereenkomst. 
 
19 floreal VII, Bouchoute, Joannes Buyck, ivm pacht van goed te Oost Eeklo samen met Jan 
Frans Van Laere. 
 
22 vendemiaire VII, Pieter Landuyt meldt dat grond is geincorporeerd door Pieter Van Hove 
en Joseph Van Nevel, filius Pieter. Landsmannen tot Nevele. 
 
16 prairial VII, Dendermonde, Pieter Van Cauter med. Vraagt of de Doctoren ofte 
licenciaeten in de medecijnen moeten voorzien zijn van patenten, en ofter geene 
uytgenomen zijn die mogen Chaise en peird houden voor hun gebruyck sonder daer voor iet 
te moeten betaelen. 
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21 prairial VII, P. J. D’Haese, laat weten dat hij onder meer een weide pacht waar niets wil 
groeien dan heide en mos. Wil verzoeken er een goede maaimeers van te maken. Vraagt 
toestemming. 
 
13 prairial VII, verzoek om lastenkohier en algemene voorwaarden “aux quelles il sera 
procédé à l’adjudication de l’hopital général. 
 
28 mei 1799, Deinze, iets over intrekken van lijnwaeten die Martens heeft gekogt. 
 
26 ventose VII, Geiregat . Betaling voor Van acker uit Winkel, weduwe Van Leyrayns 
Cornelis Van Acker, Pieternelle Boelens weduwe van Jan Francis Exxsonne. 
 
28 pluviose VII, Gent, Louis Joseph Mullie, expert mercier, aan BG. Wil 
huurprijsvermindering wegens beperkt gebruik van het Capucijnenklooster. Ondermeer ben 
ik verplicht om de bestrating weg te nemen en andere voorwerpen die "gèneroient la 
manoeuvre de l’exercice d’équitation dans l’église des cidevant capucins". 
 
24 ventose VII, Joris Francis De Reu, landtsman tot Eeklo, probleem ivm pacht . 
 
2 germinal VII, Eeklo, Joris Francis De Reu, prijsije van het pachtersrecht. 
 
2 ventose VII, (of II ventose) Gent, Louis Joseph Mullié mercier patenté meldt : le citoyen 
Milhaud chef de brigade commandant du cinquième regiment de Dragons et le Departement 
de l’escaut m’écrivit le 3e ventose courant, que l’église de cidevant capucins devoit servir de 
manège au dusdit regiment et qu’a cet effet le lundemain du matin l’inspecteur des travaux 
public accompagné d’une vingtaine de Dragons eussent achevé les dépavement de la meme 
eglise. Ze gebruiken allerlei delen van het door mij gehuurde goed zonder mijn toestemming. 
Mullié vraagt een vergoeding. 
 
12 ventose VII, Dendermonde, Verberckmoes, de twee borderellen die jullie mij hebben 
gestuurd om ze te laten inschrijven, moeten meteen teruggestuurd naar mij. 
 
17 ventose VII, Eeklo, Bouckaert verwacht BG ivm venditie. 
 
7 nivose VII, 27 december Lede, aan de administratie van het "hospice chevilles", Dhaese 
beklaagt zich over het gedrag van de vorige afgaende pachter Dionysius De Grood . 
 
7 pluviose VII, Ertvelde, Vlieghe schrijft dat hij een pacht deelt met Hamerlunck. 
 
4 nivose VII, Impe, Leybaert Pieter, Meuleman Ferdinandus, melden over de “erreuren 
begaan door den borger d’haese tot Lede. 
 
19 frimaire VII, Gent, Goethals, chef de service des etaps subsistante et convois militaire, Ik 
ben vaak afwezig, maar zal mijn huur komen betalen tegen einde van de maand. 
 
7 vendémiaire VII, Smeerhebbe, Van Crombrugghe wil borg zijn voor pacht van Joseph de 
Turck, als men de zoon Alexander de turck niet aanvaardt. 
 

Jaar VIII 

 
26 ventose VIII, Zomergem, JB Van Hoorebeke vraagt “eenige decaden” te willen tarderen. 
Omdat hij “... in treyn is van te verkoopen eenige inmeubele goederen van zijnen broeder 
Carel Van Hoorebeke tot Sleydinge die aen de commissie schuldig staet over verachterde 
lantpagte”. 
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7 prairal VIII, Gent, de receveur général vraagt “de bien lui envoyer dans le jour … le 
montant de la totalité des contributions . pour tous les biens immeubles que possède les 
hospices dans l’étendue du département. 
 
4 messidor VIII, Maria Oudenhoven, De Pape J.C. stuurt akte ivm geschil met pachter 
Melchior Van Grootenbruel ivm innen van BG vorderingen. 
 
21 messidor VIII, Kaprijke, Bocxtael griffier vrederechter, vraagt expeditie van de 
voorwaarden gemaakt tussen armenschool en caroline standaert, weduwe Gerardus 
hamerlynck . 
 
29 messidor VIII, Gent, de ontvanger van de directe belastingen stuurt overzicht van de 
achterstallige contributions fonciers met verzoek tot spoedige betaling. 
 
5 thermidor VIII, Gent, drukker A.B. Stéven, vraagt "une place d’alimentation dans vos 
hospices" ten gunste van Albert Jean t’Kint. 
 
26 frimaire VIII, Lede, gemeentebestuur stuurt aanbeveling voor D. De Groote om grond in 
Impe te mogen verder gebruiken ipv J. Dhaese. 
 
16 brumaire VIII, Douai, centraal bestuur Dépt du Nord, vraagt, alvorens visa te geven voor 
de vorderingen van de BG, dat BG hen alle originelen opstuurt. 
 
17 germinal VIII, Moerbeke, E. Christiaens, agent municipal, schrijft dat men een jonge man 
halfdood in de wijk ter .st heeft gevonden. Hij zou drie à vier dagen op straat hebben 
gelegen. Na enige verzorging vertelde hij dat hij uit Gent geboortig is. Kan BG het nodige 
voor hem doen. 
 
15 floreal VIII, Evergem, Gemeentebestuur vraagt overzicht van de eigendommen van BG in 
Evergem met vermelding naam pachters. 
 
23 floreal Geraardsbergen, gemeentebestuur schrijft dat er problemen zijn in de 
weesmeisjesschool als gevolg van de bepaling in het huishoudelijk reglement dat zij 
gebonden zijn tot 20 jaar aldaar te verblijven en te werken, ter vergoeding van de ontvangen 
verzorging. Eens 12 à 15 j proberen zij de instelling te verlaten. 
 
16 prairial VIII, Eeklo, griffier van vrederechter schrijft ivm uitstel van verschijning. 
 
8 messidor, Berlare VIII, burgemeester (L. Van La…) en adjunct (J. Thoen) probleem ivm 
opmaken van de "tabelle wegens de verachtertheden der foncière contributien en 
onderstand van oorlog toecomende aen onsen armen". Is reeds opgestuurd en hoeft dus 
geen 2 maal. 
 
14 messidor VIII, Kalken de burgemeester schrijft dat BG niet voorkomt op de rollen der 
foncière contributien. Hebben de pachters van BG niets aangegeven ?. 
 
11 messidor VIII, Uitbergen, de burgemeester verklaart dat er in zijn gemeente geen biens 
fonciers van de BG zijn. 
 
9 messidor VIII, Overmere, de burgemeester verklaart dat er in zijn gemeente geen biens 
fonciers van de BG zijn. 
 
5 messidor VIII, Roosbeke, de burgemeester verklaart dat er in zijn gemeente geen biens 
fonciers van de BG zijn. 
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27 messidor VIII, Sint Laureins, de burgemeester verklaart dat hij de tabel niet kan invullen. 
 
16 messidor VIII, Goefferdinge, de burgemeester verklaart dat er in zijn gemeente geen 
biens fonciers van de BG zijn. 
 
19 messidor VIII, Nederboelare, de burgemeester verklaart dat er in zijn gemeente een partij 
meers is die gebruikt wordt door Joseph Coppens en Boudewijn . uit Geraardsbergen. 
 
9 messidor VIII Rooborst, de burgemeester verklaart dat er in zijn gemeente geen biens 
fonciers van de BG zijn. 
 
24 messidor VIII, Gijsegem, de burgemeester verklaart dat er in zijn gemeente geen biens 
fonciers van de BG zijn. 
 
23 messidor VIII, Mariakerke, de burgemeester verklaart dat er in zijn gemeente slechts 
goederen zijn die toebehoren aan "l’hospice de l’infirmerie du St Esprit du grand beguinage 
en celui des Tisserands". 
 
21 messidor VIII, Sas van Gent, de ontvanger van het kanton Exel stuurt overzicht van de 
goederen van het BG . 
 
15 messidor VIII, Oudenaarde, de sous-préfet van het Arrondissement schrijft dat de 
Wolleweverskapel grond bezit in Maria Horebeke bewerkt door Jacques Bourdaudhui en 
wwe Timmerman. Heeft ook in Sint Denijs Boekel nog grond, meersen en bos gebruikt door 
de kinderen Herdeman. 
 
7 prairial VIII, Kaprijke, J.B. De Decker zegt dat hij zijn pacht betaald heeft aan de notaris te 
Assenede. 
 
22 juli 1800, Eeklo, Charel Frans Claeys zal van Pieter van de Walle 65 pond terugkrijgen. 
 
17 vendemiaire VIII, Sint Maria Oudenhove, J.C. De Pape schrijft, dat de pachter van het 
goed der wollewevers zich door de ontvanger van de contribution foncière "ghemenaceert" 
voelt. 
 
9 fructidor VIII, Loo Christi, Pierre Ghesquière, secretaris griffier vrederechter schrijft in 
verband met de huur van een tuin achter het Schreiboom godshuis . 
 
28 messidor VIII, Kluizen, Van Acker burgemeester a.i., vraagt terugzending van staat van 
de fonciere lasten “als hij niet wel gemaekt en is”. 
 
16 thermidor VIII, Winkel, de burgemeester stuurt een tabel met de achterstallige belastingen 
en een uittreksel uit doopregister voor Seraphine Vanderschuer, vondeling. 
 
29 messidor VIII, Wetteren, de burgemeester stuurt een tabel met de achterstallige 
belastingen. 
 
4 thermidor VIII, Oudenaarde, de sous-prefet arr. Oudenaarde, C. Beyens, wil voldoen aan 
de vraag van BG als ze gedrukte formulieren laten maken waarop de honderd 
burgemeesters en ontvangers maar in te vullen hebben. 
 
27 Ventose, VIII, Parijs, Alteyrac, rue du Cop St Honoré nr 133, homme de loi, meldt het 
Bureau de Correspondance de la rue Neuve Saint-Augustin verzegeld is en dat hij in hun 
plaats middels volmacht, wil optreden om hun belangen te verdedigen . 
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3e complementaire VIII, Ouwegem, ontvanger der directe contributien (Huise en Ouwegem) , 
BG is vrij van betaling van de oorlogsbelasting. Gelieve daartoe een overzicht van de 
eigendommen en de gebruikers op te sturen anders zal ik bij hen gaan ontvangen. 
 
4 complementaire VIII, Kluizen, de burgemeester Vereecken meldt dat BG de fonciere 
contributie achterstallig is. 
 
19 fructidor VIII, Ninove, de gemeenteontvanger schrijft dat de fonciere lasten niet voldaan 
zijn. 
 
24 messidor VIII, Smetlede, B. Schockaert de contributien zijn ontvangen "op den ouden 
voet". 
 
16 fructidor VIII, Gent, de commissaris van politie van Sectie Gelijkheid schrijft dat de 
burgemeester hem vraagt het nodige te doen om Rosalie Quetenelle (?) besmet met 
venerische ziekte ontslagen wordt uit de gevangenis en overgedragen aan het hospitaal. Hij 
vraagt een toelatingsbewijs. 
 
15 thermidor VIII, Gent, de commissaris van politie van Sectie Gelijkheid vraagt hulp voor de 
kinderen van Jacques Castien, overleden op 42 j leeftijd ; een meisje 16 j "impotente et 
estropiée", zonder opleiding en totaal onbekwaam, jongen 12j zou opgevoed worden bij een 
oom Pierre Castien, jongen 6j en meisje 2j. 
 
22 ventose VIII, Gent, de commissaris van politie van Sectie Rechten van de Mens, vraagt 
hulp voor onwettig kind van Marie Françoise Lucar geboortig van xxraine departement Dijle, 
23j en meid van beroep. 
 
2 messidor VIII, de commissaris van politie van Sectie Mensenrechten, meldt dat citoyenne 
Marie horie . "au point à tout moment de partir pour l’autre monde", twee kinderen heeft 
Pierre en Amelie de Coninck, wonende enclos vieux bourg. 
 
25 nivose VIII, Gent, de commissaris van politie van Sectie Rechten van de Mens, vraagt 
tegemoetkoming van BG in de kosten gemaakt door de “syndics ou commissaire de 
voisinage” (hier Bogaertstsraete) om overeenkomstig gemeentelijk bevel de straten schoon 
te maken. Er lag een zeer grote hoeveelheid afval tegen de muren van het voormalige 
Catherina godshuis. Hij vraagt ook dat BG de bewoners van het godshuis zou doen 
ophouden hun urine via de goot op straat te laten lopen, wat een ergerlijk en ondraaglijke 
stank oplevert. 
 
21 messidor, Daknam, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente voorkomen. 
 
Messidor VIII, Sint Maria Leerne, de burgemeester meldt dat de pachters de achterstallige 
belasting hebben betaald en er slechts de oorlogsbelasting voor het jaar 7 onbetaald blijft. 
 
1 messidor VIII, Vrasene, de burgemeester stuurt de gevraagde tabel . 
 
7 messidor VIII, Moerbeke, de burgemeester meldt dat hij al geantwoord heeft . 
 
12 messidor VIII, Waarschoot, de burgemeester stuurt een overzicht getrokken uit de rollen 
van de fonciere contributien;. 
 
8 messidor VIII, Drongen, de burgemeester Van Alstein stuurt een overzicht van de 
achterstallige belastingen. 
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16 messidor VIII, Belsele, de burgemeester stuurt het model terug. 
 
23 messidor VIII, Zeveren, burgemeester Van Wassenhove stuurt een staat met de 
achterstallige belastingen op. 
 
10 prairial VIII, Oosterzele, overzicht foncière contributien met namen gebruikers (Constant 
Van der Sypt, Constant Schollaert, Jan Stalpaert, Jan Bte Hessens, Frans Bouqué, Constant 
Dhondt) . 
 
1 messidor VIII, Eeklo, de burgemeester Charles Beelaert stuurt overzicht van achterstallige 
belastingen. 
 
21 messidor VIII, Maira Aalter, L. De Bruyn burgemeester meldt dat BG geen eigendommen 
heeft in de gemeente. 
 
15 messidor VIII, Waterland, J.B De Bruyckere burgemeester meldt dat BG geen 
eigendommen heeft in de gemeente. 
 
7 floreal VIII, Evergem, Joannes Dhooghe, schrijft dat de deurwaarder nog geen executie 
mocht doen. 
 
21 prairial VIII, Gent, de BG schrijven aan de gemeente Huise (voorgedrukte brief) met 
verzoek tot opstellen van een "tableau de votre commune par exercice, contenant le nom de 
l’hospice, la désignation des biens, le montant de la contribution arriérée, et le certificat du 
percepteur constatant que l’article qui concerne la commune est conforme à son rôle". 
 
12 messidor VIII, Knesselare, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
 
12 messidor VIII, Kemseke, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
 
7 messidor VIII, Sint Niklaas, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
 
29 prairial VIII, Smeerebbe, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
 
5 messidor VIII, Baasrode, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
 
5 messidor VIII, Elversele, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
 
5 messidor VIII, Geraardsbergen, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in 
zijn gemeente zijn. 
 
1 messidor VIII, Mullem, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
 
2 messidor VIII, Hamme, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
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3 messidor VIII, Zele, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
 
29 prairal VIII, Zottegem, de burgemeester meldt dat er geen BG eigendommen in zijn 
gemeente zijn. 
 
12 messidor VIII, Landegem, de burgemeester meldt dat hij niet over de rollen beschikt. 
 
11 fructidor VIII, Evergem, de burgemeester stuurt de ooverzichtstaat toe. 
 
8 thermidor VIII, Sas-van-Gent, de burgemeesteer schrijft dat hij de betrokken ambtenaren 
heeft verzocht de staten zo snel mogelijk op te sturen. 
 
24 thermidor VIII, Ursel, de burgemeester P.J. Gillis vraagt dat de waterpijp onder de straat 
aan het eigendom van het voormalige St Catherinagodshuis zou hersteld worden door BG . 
 
1 fructidor VIII, Zelzate, de burgemeester meldt hij niet “prompt kan weten” wat er in het jaar 
5 en 6 betaald is aan belasting. 
 
1 fructidor VIII, Ninove, De Cooman burgemeester meldt dat “Apelteire-Eychem maer eene 
commune uytmaekt”. 
 
25 thermidor VIII, Zonnegem, Vander Heeren, burgemeester, meldt dat hij de rol opgestuurd 
aan de prefectuur nog niet terug heeft gekregen . De hoeve ten diepenburg is eigendom van 
BG. 
 
Thermidor VIII, Oostakker, de burgemeester stuurt de gevraagde staat op. 
 
14 messidor VIII, Lede, de burgemeester meldt dat de belastingen zijn geind maar dat hij niet 
kan uitmaken wat welke pachter van wie pacht. 
 
26 thermidor VIII, Impe, de burgemeester schrijft dat hij niet kan uitmaken voor welke bedrag 
de BG eigendommen zijn belast. 
 
19 thermidor VIII, Marke, de burgemeester meldt dat er geen BG goederen in zijn gemeente 
voorkomen. 
 
21 thermidor VIII, Zomergem, de burgemeester meldt dat de belastingen zijn voldaan zoals 
blijkt uit de meegestuurde tabel. 
 
7 thermidor VIII, Sas van Gent, de burgemeester stuurt de gevraagde staat op. 
 
12 brumaire VIII, Kortrijk, Goethals Vercruysse vraagt dringende betaling van levering van 
kantdraad die geleverd werd aan de "école des pauvres filles dite de St Joseph". 
 
2 ventose VIII, Nazareth, de belastingsontvanger vraagt dringende betaling van belastingen 
(met overzicht van belastingen). 
 
5 prairal VIII, Evergem, Beernaert C. schrijft ivm de zaak tegen de Sweemer. 
 
3 messidor VIII, Moerbeke, de burgemeester stuurt de overzichtstaat op. 
 
27 florial VIII, Wetteren, Jacques Leirens, notaris te Wetteren, ivm saldo verkoop bomen. 
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28 florial VIII, Sinaai, gemeente agent schrijft ivm uitstel van zes maanden ivm opeisen van 
achterstallige schuld van Jan Bussens x Laureys de plucker . 
 
22 floreal VIII, Gent, Le payeur general de l’escaut schrijft dat hij geen machtiging heeft tot 
betaling. 
 
18 floreal VIII, Wetteren, Leirens, notaris, een van de kopers van bomen, Jean Devos, 
weigert te betalen omdat er geen weg is om de bomen weg te halen. 
 
3 floreal VIII, Ertvelde, bundel 3 brieven 28 germinal, 1 florial, ivm prijsije, Monnaerts Jbte, 
Vlieghe, Lieven Verpaele, . 
 
20 ventose VIII, brief van Fr Mertens met zijn verzoek tot betaling. 
 
28 februari 1800 ouden stijl, Koolskamp, Kesteloot, vraagt uitstel . 
 
5 februari 1800, Deinze, Haelevoet heeft al 22 maanden moeten “lopen achter zijn geld”. Hij 
wil intrest op dit achterstallige bedrag. 
 
22 pluviose VIII, Gent, Lammens meldt dat zijn werkuren dezelfde zijn als die bij BG, dus kon 
hij de huurovereenkomst voor de tuin bij het Sint Jacobsgodshuis niet komen afhalen. 
 
24 nivose, VIII, Gent, J.B. Van Deynse vraagt dat BG een inspecteur stuurt voor de 
herstellingen aan zijn gehuurde huis, gelegen "quai Hoogbrugge Lettre P, nr 26, Section 
Droits de l’homme". 
 
8 nivose VIII, Eeklo, Huysman kon niet met de “kersdagen” naar Gent komen om de pacht te 
voldoen “door dien mijne vrouwe alle momenten … in het kinderbedde te kommen.”. 
 
26 frimaire VIII, Zottegem, brief ivm gepacht land en het erop gebouwde huis genaamd tgoet 
te Wanne, competerende aan het Hebberegts hospitael, gelegen binnen Velzeke. 
 
26 frimaire VIII, Gijzegem, Henricus Van Nuffel schrijft ivm te betalen tiende waarde. 
 
17 vendemiaire VIII, Gent en Paulus de Witte 24 brumaire VIII, De Witte wordt in gebreke 
gesteld wegens niet betaling van rente. Jan Bekaert, "brauwer in de brauwerije het meuleken 
in de Veldstraete tot Gendt" krijgt volmacht . 
 
4 ocotber 1799, Eecloo, wwe van Pieter Van Hecke : "Ik ben geen Duyt schuldig ten regarde 
van de thiende". 
 
3 brumaire VIII, Gent, Jeran Vanden Berghen meldt dat hij afziet van het bod op het huis 
bewoond door Antoine Benoit. 
 
5 vendemiaire VIII, Zelzate, Pieter Schelstraete, wil de grond die Pieter Bernardus De Kesel 
verlaten heeft tegen dezelfde voorwaarden pachten. 
 

Jaar IX 

 
28 thermidor X (10), Commissaris Politie Sectie Broederlijkheid aan burgemeester, Livin de 
Buck tuinman in het Bijlokebeluik steelt fruit of groentes uit de tuin die Wallemacq hem ten 
onrechte verhuurt. De Buck verblijft in een naast de tuin liggende hoeve. De burgemeester 
zou de nodige maatregelen moeten treffen om hem uit te zetten. 
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15 thermidor X (10), Oudenaarde, le sousprefet aan BG, Hij vraagt de algemene 
voorwaarden die gelden bij verpachtingen en eveneens het huishoudelijk reglement van de 
BG’s om die in zijn arrondissement te introduceren. 
 
4 frimaire XI (11), Gent, le "regisseur de l’octroi municipal" aan BG, verontschuldigt zich voor 
het delict dat in de Bijloke is gepleegd door een bediende en de begeleidende militair. Hij zal 
maatregelen nemen om de sleutel van de Bijloke ieder morgen op te halen en ’s avonds 
terug te brengen. Het delict gaat om het bij nacht frauduleus binnenbrengen van goederen. 
 
s.d. lettre de voiture, vervoerbrief, er zijn 15 .(pièces de vin) [fust wijn (220 l)] aangekomen in 
het centrum van de stad. Om 9 uur moeten ze door de kraankinders opgehaald worden. 
 
24 vendemiaire XI (11), Gent, "regisseur de l’octroi municipal" aan Burgemeester Gent, kan 
niet ingaan op het verzoek om de belasting op de 15 pièces de vin [fust wijn (220 l)] te 
verminderen ten behoeve van de godshuizen. Met vervoersbrief “Roulage pour toutes la 
France” vanuit Amiens met vermelding dat het vervoer 12 dagen zal duren. 
 
2 vendemiaire XI (11), Gent, le regisseur de l’octroi municipal et de bienfaisance aan BG 
vraagt de sleutel van de kleine poort van de Bijloke om ‘s nachts de vesten te bewaken om 
fraude te voorkomen . 
 
10 vendemiaire XI (11), Gent, le regisseur de l’octroi municipal et de bienfaisance vraagt 
opnieuw de sleutel van de kleine poort van de Bijloke. Zondag heeft hij 7 pièces de vin [fust 
wijn (220 l)] kunnen tegenhouden die frauduleus via de vesten en de tuin van de Bijloke zijn 
binnnegebracht. 
 
24 brumaire XI (11), Oudenaarde, de griffier van RB 1e aanleg, meldt dat zaterdag 
Emmanuel Tavernier (debiteur) zal verschijnen. 
 

28 burmaire XI (11), Parijs (Au mortier d’or, rue des Lombards, Rondeau épicier, droguiste 
apothicaire), aan Wauters te Gent, bestelling met lijst van de 28 kg « drogen » (kamfer, 
opium, kinkina ammoniakzout, solferbloem, ipecacuana (ipecacuanha wortel als 
braakmiddel). Prefect Faipoult heeft hem die opdracht bezorgd. De vracht zal er 12 dagen 
over doen. Algemene prijslijst. 

28 frimaire XI (11), Oudenaarde, De griffier van de RB 1e aanleg vraagt hoe hij de ontvangen 
som van Emmanuel Tavernier moet bezorgen aan de BG. 
 
10 frimaire XI (11), Nazareth, l’inspecteur des biens ruraux aan BG, schrijft dat zullen 
verschijnen François De Pauw en Jean Van der Helstraeten uit Latem ivm betaling van 
achterstallige pacht. De volgende verschijning betreft Pierre De Vos fs van marc uit 
Machelen, die overleden is en voor wie in zijn plaats verschijnt Jean Baptiste. In een PS 
vraagt hij een koperen of stoffen plaatje met vermelding “La Loi” enz voor de twee 
boswachters J Bte Elias en Joseph Verwee te bezorgen. 
 
2 frimaire XI (11), Oudenaarde, de griffier van de RB 1e aanleg, schrijft dat Emmanuel 
Tavernier zes decaden uitstel van betaling vraagt. 
 
26 fructidor XI (11°, Gent, le regisseur de l’octroi municipal et de bienfaisance, besluit ivm 
frauduleuse invoer van goederen via de Bijloke, om de deur overdag op slot te laten. 
 
16 fructidor XI, (11), Gent, Jean Louis Van Melle, slager, verzoekt om zijn geld . 
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20 ventose IX (9), Wachtebeke, belastingsontvanger aan BG, de contribution foncière moet 
betaald worden. Bij klachten moet men zich wenden tot de Directeur van de Belastingen. 
 
15 pluviose IX(9), Wachtebeke, belastingsontvanger aan BG, de pachters die voor u moeten 
komen betalen, zijn nog niet komen opdagen. 
 
20 pluviose IX (9), er is beslag gelegd bij Darquet, pachter, en het grootste gedeelte is 
gerecupereerd. 
 
24 frimaire IX (9), Moerzeke, De burgemeester aan BG, vraagt om een "imbicile 
vrauwspersoon in het huys der Kranksinnige" op te nemen. 
 
28 brumaire IX (9), le commissaire du gouvernement près le tribunal de l’arrondissement aan 
BG, een uittreksel van de strafrechtelijke vonnissen brengt kosten mee (zegels). Hij vraagt of 
de de maandelijkse overzichten die hij stuurt niet volstaan. 
 
24 germinal IX (9), Bassevelde, de ontvanger van de gemeynte aan BG, uw pachters 
hebben de foncière contributie nog niet betaald. 
 
12 floreal IX (9), Assenede, . 
 
6 floreal IX (9), Maria Oudenhove, emanuel De Pape, ontvanger, aan BG, heeft zijn staeten 
nog niet teruggekregen. 
 
27 Prairial IX (9), Laarne, den ontvanger der contributien aan BG, vraagt betaling van de 
contributien. Antwoord van BG : het zijn de pachters die dit moeten betalen. 
 
14 prairial IX, Wetteren, Leirens notaris, vraagt aan BG lijst van de pachters van de 
omgeving van Wetteren. Meldt ook dat hij de putten heeft doen vullen. 
 
21 messidor IX (9), Wetteren, Jacques Leirens, meldt aan BG problemen ivm belemmerde 
weg met barrière door P.J. Landuyt ten nadele van P.J. Dhaese. 
 
8 thermidor IX, Gent, Kortedagsteeg, J.C. Schwarte meldt dat hij de huur van het huis die ten 
einde loopt op 31 oct 1801 opzegt. 
 
16 fructidor IX (9), Gent, Jacques L. Rijngaut, heeft considerabele verliezen in zijn 
commercie. Wil met zijn crediteuren onderhandelen. 
 
7 messidor IX (9), François Telliers, pleitbezorger schrijft dat Mijs wel wil betalen maar dat 
een zekere Jean Dhooge hem nog geld moet . Hij wil een wisselbrief opstellen. 
 
13 germinal IX (9), Le prefet du dépt. de la Lys, schrijft dat hij drie rentebrieven heeft ten 
laste van het voormalige "chapitre d’Haerlebecke", toebehorende aan het BG. Hij verwijst 
naar zijn brief van 16 prairial VII. Zonder de gevraagde brieven kunnen de schulden niet 
gedelgd worden. 
 
18 thermidor IX (9), Commissaris Politie Sectie Gelijkheid, meldt dat bij een inspectie van de 
wegen en rivieren is gebleken dat een gracht rond eigendom van het BG in de Sectie rue de 
la fécondité voormalig rue de Ste Anne, moet gekuist worden. De kosten zijn ten laste van 
het BG. 
 
s.d. Adrianus Staes, "oud 80 jaeren, schoenlaper van style", verzoekt "een plaetse in het oud 
mannekens-huys gezeyd het hospital van Ste Antone" wegens onmogelijkheid om “zijnen 
kost te winnen”. 
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17 prairial IX (9), Commissaris Politie Sectie Broederlijkheid. Wij zijn bezig met het opstellen 
van de verdeling van de" cotes personnelles et mobiliaire" over het jaar X. Kan u ons een lijst 
bezorgen van de ex-begijnen die geholpen werden door de voormalige Heilige Geesttafel. 
 
22 fructidor IX (9), Assenede, A. Mijs, notaris, heeft problemen met al dan niet door hem 
betaalde sommen. 
 
21 thermidor IX (9), Les directeurs du bureau de l’envoi des Lois aan BG, het gevraagde 
exemplaar is in te weinig exemplaren gedrukt. In Brussel is er een herdruk gemaakt, wend u 
tot die gemeente. 
 
23 prairial IX (9), Les directeurs du bureau de l’envoi des Lois aan BG, probleem ivm met 
wijziging van geadresseerde. 
 
15 thermidor IX (9), Le sous-prefet de l’arron. d’Oudenaarde. (? Beyens), ivm zijn vraag om 
de wettelijke regeling van "affermage publiq" (verpachting) en een kopie van de "cahier des 
charges" (bestek en algemene voorwaarden). 
 
10 maart 1801, Bassevelde, Gillis heeft een dwangbevel gekregen en vraagt informatie en 
hulp aan BG. 
 
4 ventose IX (9), Bassevelde, De burgemeester aan BG, schrijft dat enige gebruikers hun 
belasting weigeren te betalen. 
 
s.d. Labertus Joannes t’Kindt schrijft dat de nood hem "praemt" vermits hij nergens meer zijn 
brood mede kan winnen. Vraagt hulp. 
 
29 maart 1801, Eke, J.B. Dossche richt een brief aan de "Seer live en wel beminde 
commissarissen der civile hospicen in Ghendt" en meldt dat de burgemeester van Zevergem 
verbod heeft opgelegd aan JB Elias en aan alle kopers laat weten dat de verkochte bomen 
niet gekapt mogen worden. 
 
9 Germinal IX (9), Gent, G. Buyck, schrijft ivm Gille De Faey die een rente ontvangt van de 
voormalige Armenkamer. Dat geld gebruikt hij om zijn armlastige en gebrekkige zusters (2#) 
te helpen. 
 
s.d. Gent, Le garde magasin des fourragers de la Place de Gand. Schrijft dat hij geen 
voedermagazijn ingericht heeft in de Eglise de l’hospice nr 10. Hij was toen nog niet in 
functie . 
 
25 ventose IX (9), Maria Oudenhove, Emanuel De Pape, ontvanger, . 
 
7 pluviose IX (9), Assenede, De xxx zal de rekening komen sluiten in Gent. 
 
20 jan 1801, ‘t Sand, De Meury schrijft dat de veldwachter van Zuydorpe langs is geweest 
met een lijst van zij die niet betaald hebben. 
 
9 pluviose IX (9), Oultre, De Deeker (?), schrijft ivm verschuldigde contributien. 
 
15 pluviose IX (9), Schoonaarde, J. Frans Bijl ontvanger aan den ontvanger van het 
gewezen Wenemaers hospitaal, ivm foncière contributie . 
 
4 pluviose IX (9), Gent, J.C. Schwarte, ivm wie de belasting op deuren en vensters moeten 
betalen . 
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12 nivose VI (6), Wetteren, Leirens schrijft dat de feiten zich buiten zijn kanton zijn gebeurd. 
 
s.d. "Verschod van gelde met devoiren gedaen bijden meyer Reyniers tot SevenEecken q:q 
van . grootJfe en de raed van het groot beggijnhof in Gend tsedert 30 octobris 1789". 
Opsomming van 1790 tot 1796 van prestaties (zoals afdoden van poppen, planten en 
cappen van hout …). 
 
10 nivose IX (9) , Ostende, Bernd Gombert, vraagt stukken ivm de tussen 1760 -1770 op de 
St Jacobsparochie overleden en begraven Robertina de Weerdt. Zij was geboren in brugge 
op 20 oct 1699. Zij betaalde “haer cost in het huis genaemt St Jan In d’olie". 
 
9 jan 1800, Ostende, Bernd Gombert schrijft opnieuw om behoorlijke informatie te krijgen 
over het sterfhuis van Robertina De Weerdt. 
 
3 october 1800, Zingem, emmanuel Simoens, aan zijn beminden cosijn, informeert over zijn 
lijfrente op Sint Lauwerens Kapelleke. 
 
2 nivose IX (9), Hansbeke, J Maenhout geeft opzeg van huur gronden toebehorende aan het 
gewezen klooster van Poortakker. 
 
29 nivose IX (9), Wetteren, Leirens schrijft dat hij wwe Declercq uit Zonnegem een uitstel van 
10 dagen heeft gegeven . 
 
29 nivose IX (9) Gent, C. Weghe, griffier vraagt een onderhoud om te praten over een baan 
als “expéditionnaire pour un très médiocre salaire”. 
 
s.d. Varenbergh, schrijft een aanbeveling voor een persoon die het moeilijk heeft. 
 
21 nivose IX (9), Bassevelde, Gillis schrijft dat een notificatie ontvangen heeft ivm de 
foncière contributie . 
 
26 frimaire IX (9), Gent, J.C. Schwarte heeft problemen met de belastingen (schrijft over de 
schade door de orkaan van 18 brumaire) . 
 
5 nivose IX (9), eeklo, Martinus Huysman, landsman tot eecloo, is bij de de ontvanger van de 
contributie gegaan na bezoek aan BG om advies. 
 
26 frimaire IX, Ninove, De Cooman, ontvanger van de commune van Appelteiren Eychem, 
schrijft dat BG moest betalen tegen 15 frimaire. 
 
26 frimaire IX (9), Gent, De Brabandere, ontvanger van de directe belastingen, schrijft dat 
het hem niet interesseert of de BG dan wel de pachters betalen, als er maar betaald wordt. 
 
12 fructidor IX (9), Assenede, notaris Mys, de uitnodiging van de BG is te laat aangekomen, 
gelieve andere dag op te geven. 
 
13 frimaire IX, (9), Gent, De Brabandere, ontvanger van de directe belastingen, vraagt wie er 
nu gaat betalen zodat hij het nodige kan doen. 
 
18 nov 1800, Kalken, wwe Pieter F. Dierijckx zendt “deze weijnige letteren om “ uitstel met 
drie decaden te vragen voor betaling van haar schuld. 
 
26 brumaire IX (9), Wetteren, Jacques Leirens notaris, heeft de schade opgemeten na het 
onweer aan de hoeve van wwe Ferd Matthijs, die niet al te erg is aangezien de daken van 
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stro ten hare laste zijn. De omgewaaide bomen kunnen bij de restauratie gebruikt worden en 
de rest openbaar verkocht. 
 
8 frimaire IX (9), Moerbeke, Victor Haentjens ontvanger der directe contributie zal tot 
executie overgaan wegens niet betaling. 
 
21 brumaire IX (9), Assenede, notaris Ant. Mijs vraagt een andere dag om naar Gent te 
komen. 
 
25 brumaire IX (9) Assende, A. Mijs schrijft over de contributie tot het onderhouden van de 
zeedijken in de Sint Jans Polder . 
 
4 frimaire IX (9), Eeklo, Fr Van Zele aan Borgher Baquet, schrijft dat Pieter van de walle, 
pachter van d’hofstede competerende aan de hospicen civil van Gent, zijn graan nog niet 
heeft kunnen dorsen en zijn hout nog naar Gent moet getransporteerd. Voorts heeft hij dit 
jaar nog niets verdiend. Gelieve uitstel te geven. 
 
22 brumaire IX (9), Gent, huurder van huis Hoogbruggekaai nr 26 meldt dat de ruwe winter 
de pannen van zijn dak en een stuk van de schouw hebben doen vallen. 
 
13 brumaire IX (9), Gent, Dellafaille, De Commelle, Daubry, (directeurs du grand concert) 
schrijven dat zij toestemming hebben van de stad om het eerste concert van het 
abonnement op 15 brumaire, de eerste Redoute op 23 brum. en het twee concert op 29 
zelfde maand te geven in de grote zaal van de rue Meire dite Sodalité. 
 
7 brumaire Assenede, Ant. Mijs, vraagt verrekening . 
 
27 brumaire IX (9), Gent, Commissaris Politie Sectie Broederlijkheid, vraagt afspraak om 
schade vast te stellen aan het gewezen Sint Jan en Paulus hospice bij Brugsepoort 
alsgevolg van storm van 18 brumaire. 
 
7 brumaire IX (9), Elsegem, De burgemeester stuurt de quote fonciere contributie ten laste 
van “t Rijke Gasthuis. 
 
12 brumaire IX (9), Zaffelare, de burgemeester stuurt de staat van de fonciere contributie. 
 
28 brumaire IX (9), Steenhuize, de burgemeester aan BG stuurt de gevraagde tabellen. 
 
27 brumaire IX (9), Commissaris Politie Sectie Broederlijkheid, aan de directrice van het 
Poortakker godshuis. Vraagt een overzicht van de schade aan de openbare gebouwen als 
gevolg van de storm van 18 burmaire. 
 
11 vendémiaire IX (9), Kluizen, de burgemeester aan BG, stuurt de gevraagde staat op. 
 
28 messidor VIII (8), Waarschoot, Judocus de Zutter wordt gesommeerd tot betaling 
(gecauseerd door de plunderingen en de brigandagien binnen dit departement gedurende de 
maanden vendémiaire en brumaire jaar VII (7), . 
 
28 messidor VIII (8), Waarschoot, Jacobus Maenhaut wordt gesommeerd tot betaling 
(gecauseerd door de plunderingen en de brigandagien binnen dit departement gedurende de 
maanden vendémiaire en brumaire jaar VII (7), . 
 
22 vendemiaire IX (9), Gent, De Meyere . 
 
16 fructidor VIII (8), Assende, notaris Ant Mijs, . 
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19 vendemiaire IX (9), Vander Heeren, burgemeester, stuurt de gevraagde staat op. 
 
21 vendemiaire IX (9), Grootenberge, Hijacint Claus, otnvanger, heeft vragen ivm de "extrait 
van de contributie foncière". 
 
24 vendemiaire IX (9), Wetteren, de burgemeester stuurt de gevraagde staat. 
 
21 vendemiaire IX (9), Gent, de Bg aan de burgemeester van Lochristi. Vraag over de staat 
van de contributies. 
 
16 vendemiaire IX (9), de commissaire du gouvernement près le tribunal correctionnal meldt 
een vonnis . 
 
15 vendémiaire IX (9), xxxx, de burgemeester stuurt de gevraagde staat. 
 
16 vendémiaire IX (9), Drongen, de burgemeester vraagt dat de achterstallige fonciere 
contributie zou betaald worden overeenkomstig de meegestuurde staat. 
 
9 vendémiaire IX (9), Kalken, de burgemeester schrijft dat hij geen weet heeft van 
achterstallige fonciere contributie. 
 
3 vendémiaire IX (9), Drongen, de burgemeester meldt dat bepaalde pachters van BG de 
foncière contributie weigeren te betalen. 
 
8 vendémiaire IX (9), Evergem, de burgemeester meldt dat hij de foncière contributiestaat 
opstuurt die evenwel maar “proximativement” is. 
 
13 vendémiaire IX (9), Lovendegem, de burgemeester stuurt de gevraagde staat terug. 
 
4 vendémiaire IX (9), Bassevelde, de burgemeester stuurt de gevraagde staat terug. 
 
2 vendémiaire IX (9), Waarschoot, de burgemeester stuurt de gevraagde staat terug. 
 
27 vendémiaire IX (9), Watervliet, Jacobus Dauwe nodigt uit in de herberg De drie Koningen 
te Watervliet om maatregelen te bespreken voor de Cocquyt polder. 
 
11 vendémiaire IX (9), Eeklo, de burgemeester stuurt de gevraagde staat terug. 
 

Jaar X 

 
5 vendémiaire X (10), Wynckel, Van Acker vraagt dat de BG pachters de foncière contributie 
zouden betalen. 
 
16 vendémiaire X (10), Waarschoot, de burgemeester meldt dat de BG pachters hun 
contribution foncière nog niet betaald hebben en of dat BG dat niet in hun plaats heeft 
gedaan. De ontvanger “qui a les militaires garnisaire chez lui", zal bij BG langs komen. 
 
12 vendémiaire X (10), de receveur general van het Dept Schelde vraagt of de BG pachters 
vlg de pachtovereenkomst belast zijn met het betalen van de fonciere contributie over de 
jaren IV tot VIII. 
 
16 vendémiaire X (10), Gent, de juge de paix des champs, Jean Debbaut, vraagt om de 
weduwe Monckhoven op te nemen in het St Jacobs Godshuis. 
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22 vendémiaire X (10), Parijs, Dumont directeur du bureau de l’envoi des lois schrijft dat hij 
de vier gevraagde exemplaren ivm wet op de militaire ziekenhuizen niet kan toesturen. De 
minister van oorlog heeft zelf bepaald hoeveel ex. er gedrukt worden en wie er een krijgt. 
 
22 vendémiaire X (10), Gent, de receveur general du dept Escaut schrijft dat hij enkel 
gevraagd heeft of in de pachtovereenkomst staat dat de pachters zelf de fonciere contributie 
moeten betalen. 
 
5 brumaire X (10), Wetteren, Leirens stuurt de ad lites volmacht. 
 
11 brumaire X (10), Brugge, de gouvernementscommissaris te Brugge vraagt om na te gaan 
of er een Anne Joseph Kayser, echtgenote Joseph Montfort, in het Bijlokehospitaal is 
overleden eind 1790 of begin 1791. 
 
24 brumaire X (10), Gent, J. Van xxx vraagt of er plaats is in het St Antoniusgodshuis voor 
de Meyer 80j, die in St Lievenstraat woont. 
 
4 frimaire X (10), Gent, de Commissaris Politie Sectie Broederlijkheid schrijft dat de 
grafdelver de zeven lijken die in stro gewikkeld zijn niet mag begraven. De afspraak was dat 
zij in een kist moeten worden aangeleverd. Blijkt dat de schrijnwerker niet wil leveren omdat 
hij voor de kisten niet wordt betaald. De BG geeft blijkt van weinig respect voor deze 
behoeftige personen. 
 
12 frimaire X (10), Eeklo, de burgemeester nodigt de "proprietarissen en gelande aen de 
Slependamme Wateringe, zich bestrekkende binnnen Eecloo, de gene van Lembeke en de 
gewezene Heerlykhede van Averschoot", uit om "te resolveeren op het erstellen van 
d’administratie der zelve Wateringe". 
 
19 ventose X (10), Kortrijk, D. Robberxxx schrijft dat weduwe van Dommele 36 ponden heeft 
betaald, maar dat er nog problemen zijn. 
 
5 pluviose X (10), Gent, Charles Jean Apers schrijft dat de gezusters Kersse tijdelijk hun 
woning in het Klein Begijnhof hebben verlaten. Zij zijn daar gevlucht wegens de hypocriete 
en opruiende taal van de directrice, die de wetten van de republiek niet wenst na te leven. 
 
28 prairial X (10), oostburg, de ontvanger van het rijksdomein te Oostburg stuurt een 
overzicht van de pachters op Breskens en Hoofdplaat (lijst met namen). 
 
17 nivose X (10) Assenede, Carion bevestigt ontvangst van volmacht om A. Mys voor de 
rechtbank te vorderen. 
 
24 pluviose X (10), Carion meldt dat de zaak gediend heeft voor de rechtbank. Zaak 
uitgesteld. 
 
15 germinal X (10), Overmeire, Jacobus Blanckaert landbouwer, klaagt over de betaling van 
belasting op zijn gepachte partij meers . 
 
5 floreal X (10), Assenede, Carion meldt dat Schelstraete zal komen betalen. De zaak tegen 
A. Mys is uitgesteld. 
 
20 floreal X (10), xx schrijft dat Josse Hutsebaut op kosten van de gemeente Ledeberg is 
opgenomen in de Bijloke. Het aantal dagen klopt niet. 
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25 floreal X (10), P. Vercruysse schrijft dat hij zich vergist heeft in de mogelijke opbrengst 
van de gepachte ontvangst van het ? trapgelot van lakens op de Vrijdagsmarkt. Hij maakt 
verlies en voegt een overzicht daarvan bij. 
 
6 germinal X (10), J: de Masier schrijft dat hij zwaardere lasten moeten betalen dan anderen 
en dat hij niet ten volle is betaald voor zijn 36 jaar werk als oppasser van de "sotten ofte 
crank=sinnigen". 
 
22 ventose X (10), Gent, A.B. Steven, imprimeur de la préfecture du Dept de l’Escaut schrijft 
dat de BG een vijfde van zijn “etat de livraisons et impressions pour l’hopital militaire” wil 
afnemen. 
 
11 floreal X (10) , Gent, A.B. Steven, imprimeur de la préfecture du Dept de l’Escaut schrijft 
dat « j ai besoin de payer mes ouvriers, de nourrir mon ménage et de faire honneur à mes 
créditeurs, les uns et les autres de ces devoirs met sont aussi chers que saints à remplir » 
daarom zou de BG de som van "460 fr . objet chetif", moeten betalen. 
 
30 prairial X (10), Gent, A.B. Steven, imprimeur de la préfecture du Dept de l’Escaut vraagt 
een derde keer betaling van 460 fr .. 
 
29 frimaire X (10), Ledeberg, de burgemeester schrijft dat de genaamde Josse Hutsebaut, 
16 j, zoon van Jacques en van de overledene Angeline Roosens, verlaten is door zijn vader. 
De jongen is vandaag getroffen door de “ceskens” en is daarbij in het vuur gevallen en heeft 
een oog verbrand. Niemand wil hem opnemen, wil de Bijloke dat doen ? (in onderschrift hij 
mag in de Bijloke als de gemeente Ledeberg de kosten betaalt) . 
 
16 messidor X (10), Ledeberg, de burgemeester verwondert zich over de betaling van 
vergoeding voor Josse Hutsebaut over 138 dagen. De gemeente kan dat niet betalen en er 
is geen fonds voor. 
 
24 messidor X (10), Ledeberg, de burgemeester schrijft dat het gelogen is dat hij alles zou 
betalen voor Josse Hutsebaut. Men mag ook niet vergeten dat voor de organisatie van de 
kantons, Ledeberg deel uit maakte van de parochie van Sint Pieters te Gent, dus .. 
 
23 floreal X (10), Gent, de Commissaris Politie Sectie Broederlijkheid schrijft dat de in 
Antwerpen geboren Isabelle van Gaele, mendiante, en veroordeeld tot 1 maand gevangenis 
door de politierechter in Dendermonde, op het punt staat te bevallen. Morgen mag ze de 
gevangenis verlaten en ze heeft geen woonst. Mag ze naar de Bijloke. (BG schrijft in de rand 
dat ze teruggestuurd moet worden als ze binnen de drie dagen niet bevalt). 
 
28 floreal X (10) Gent,de entrepreneur provisoir de l’hopital civil, schrijft dat hij verneemt dat 
men de religieuzen opnieuw in de Bijloke laat komen om het te besturen. Men had mij dat als 
eerste moeten vertellen, nu verneem ik dat van mijn leveranciers. Sommige leveranciers 
willen voorts dat ik onmiddellijk de geleverde goederen betaal. 
 
26 nivose X (10), Gent, le commandant de la maison de force du Dept Escaut meldt dat L. 
Bauwens entrepreneur des fabriques de la susditte maison, zal zorgen voor de voeding van 
de twee kinderen die nog gezoogd worden. Wat moet hij doen. 
 
17 pluviose X (10), Gent, BG schrijft aan de gemeenteraad dat zij onvoldoende middelen 
hebben. Zij vragen of het gemeentelijk octrooi volstaat om de uitgaven van de burgelijke 
godshuizen te dekken. Met welke fondsen dekt u de uitgaven van het militaire hospitaal; 
tekenen JJ Vanderhaegen, P. Botte, JP Dewulf, P Pycke, Jean Rosseel. 
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16 nivose X (10), Gent,de Commissaris Politie Sectie Broederlijkheid schrijft dat de 
grafdelver weigert de kist met twee lijken te begraven wegens niet conform met reglement. 
 
10 nivose X (10), Gent, Delafaille schrijft over de problemen rond de belasting ten gunste 
van de behoeftigen geheven op de uitvoeringen van het Grand Concert, . 
 
25 frimaire X (10), Gent, de Commissaris Politie Sectie Broederlijkheid, schrijft dat de Bijloke 
een kind van 12 jaar met zware koorts dat hij bevroren op straat in Onderbergen gevonden 
heeft, heeft teruggestuurd. Hij eist opname. 
 
15 nivose X (10), Gent, de Commissaris Politie Sectie Broederlijkheid, beklaagt er zich over 
dat hij niet altijd de nodige formaliteiten kan vervullen als hij bij hoogdringendheid iemand 
moet laten opnemen zoals met het geval van het 12 jarige kind uit Onderbergen. (zie 25 
frimaire X). 
 
27 messidor X (10), Ch Cxxx Clerq? Lib Kalenderbergh à Gand beveelt zijn "almanach 
municipal de la république" aan. 
 
19 ventose X (10), Nazareth, De ontvanger P.J. Devreese schrijft dat hij militairen gestuurd 
heeft om de achterstallen te doen betalen. De militairen blijven er op BG's kosten tot betaling 
volgt. 
 
4 thermidor X (10), Gent, Jacques Vermeersch schrijft …. 
 
28 ventose X (10), Gent, le receveur general du dept Escaut schrijft dat BG zijn pachters 
onmiddellijk opdracht moet geven om te betalen. 
 
9 floreal X (10), Gent, les vicaires-generaux du diocèse de gand, nodigen uit tot een mis en 
Te Deum naar aanleiding van het Concordaat met de paus. 
 
11 prairial X (10), Gent, le Payeur du dept Escaut meldt dat hij 6243 fr zal betalen. 
 
26 thermidor X (10), Gent, Le conseil d’admin de l’école centrale du Dept Escaut, nodigen uit 
tot de ‘Exercice académique et public des elèves de l’école centrale" en tot de prijsuitreiking 
twee dagen later. 
 
8 fructidor X (10), Nazareth, Spillebout vraagt tijd voor Judocus Dick, landsman tot Deurle, 
"tot het ligten van sijne voorwaerde der partije land bij hem gepagt". 
 

Jaar XI  

 
1 ventose XI, (11), Wetteren, Leirens schrijft dat de volmacht op de adminsitratie ligt. 
 
1 frimaire XI (11), Gent, Vander Woestijne bedankt om hem opnieuw in dienst te willen 
nemen, maar hij kan daar niet op ingaan. 
 
30 pluviose XI (11), Deinze, de burgemeester betreurt dat jaarlijks door overstroming veel 
hooi verloren gaat in de laaggelegen weilanden van Deinze, Zeveren en Bachte. Daarom 
zullen zware dijken worden gebouwd. 
 
15 ventose XI (11), Gent, de Commissaris Politie Section des Champs schrijft dat Regine 
Sxxlaert overleden is. Haar goederen zouden 9 frank waard zijn, haar kleren zitten vol 
ongedierte. Wat moet er gebeuren. 
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19 ventose XI (11), Edingen (Enghien) , de vrederechter meldt dat erfgenamen van de 
overleden Charles de Rijcke, advocaat, zijn spullen hebben verkocht, maar dat zij van een 
derde erfgenaam die opgenomen is de Bijloke het aandeel hebben achtergehouden. Wil de 
BG het nodige doen. 
 
9 vendemiaire XI (11), Gent, Louis ?Clinet gendarme à la prison militaire, vraagt hulp aan BG 
omdat hij in de gevangenis is gezet door zijn Kapitein toen hij op de dag van zijn ontslag uit 
het hospitaal op de Kouter is aangehouden toen er die dag vuurwerk was. 
 
30 brumaire XI (11), Zottegem, Van Damme vraagt een volmacht als hij in BG’s plaats moet 
optreden voor de vrederechter. 
 
s.d. , Hamelinck biedt zijn diensten aan voor een zending naar Duitsland . 
 
4 frimaire XI (11), Assenede, Carion geeft verslag van de zitting in de zaak tegen Mijs. 
 
20 nivose XI (11), Zottegem, Van Damme, inspecteur, Jean Laurent uit Maria Lierde pachtte 
weiland en landbouwgrond van het St Jacobsgodshuis. Kan BG bevestigen dat dit hun 
eigendom is. (antwoord in rand : je présume que les biens susdit sont à l'hospice). 
 
7 pluviose XI (11), Erwetegem, de ontvanger der directe contibutien vindt het vreemd dat BG 
zou gezegd hebben aan Philippus Vander Massen dat hij niet moet betalen. 
 
5 ventose XI (11), Assenede, A. Mijs vraagt opheffing van beslag. 
 
15 ventose XI (11), Winkel, Van Acker schrijft dat BG oppositie moet doen tegen een venditie 
van Pieter d’Arquet. 
 
28 pluviose XI (11), Assenede, Carion vraagt handlichting . 
 
23 nivose XI (11), Nevele, Pieter Van Crombrugge pachter beklaagt zich over "de 
schaedelijken uytweg die borger Bosschaert" over zijn land wil aanleggen. 
 
25 floreal XI (11), Gent, de griffier van het politietribunaal meldt dat hij de nieuwe griffier is. 
 
25 fructidor XI (11), Gent, De voorzitter van het trubunal criminel du Dept de l’Escaut nodigt 
uit tot de eedaflegging voorgeschreven voor de leden van het legion d’Honneur. 
 

Jaar XII 

 
30 januari 1804, Gent, Malingie rector b.m.v.g. meldt dat de “translatie van het h: Sacrement 
uyt de Capelle Schreyboom na de kerke van Ste Pieters plaetse sal hebben den 7 febrie ten 
9 uren". 
 
3 vendemiaire XII, (12), Le president du tribunal criminel du dept Escaut nodigt uit tot de 
eedaflegging voorgeschreven voor de leden van het legion d’Honneur. 
 
3 maart 1804, Gent, Lucas Plaetsier, meester schalliedacker, vindt zich “gepraemt om UE te 
smeeken zijn geld te ontvangen" (i.e. hij wil betaald worden). 
 
12 germinal XII (12), Bassevelde, de burgemeester nodigt uit tot een vergadering over ‘een 
nieuwe uytwateringe bij middel van doorte steeken den zeedijk bij het fort Isabelle en de 
betrokken impositie van kosten'. 
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s.d. Lichtervelde, brief van Kesteloot en ingesloten brief van 12 prairial XII Tielt van de 
ontvanger . 
 
14 germinal XII (12), Aalst, Van Wambeke over betalingen van pachters (met rekening). 
 
12 juni 1804, Zingem, Emmanuel Simoens (Fr Archangelus à S Petro) beklaagt zich dat hij 
twee jaar geen lijfrente lopende op Weenemaers hospitaal heeft ontvangen (hij zat wel in de 
gevanges toen). 
 
24 germinal XII (12), Kaprijke, de burgemeester nodigt BG uit tot een vergadering over 
afwatering. 
 
6 messidor XII (12), Aalst, Van Wambeke schrijft over de afwikkeling van het pensioen van 
Marie Van Hoorenbeke. 
 
s.d. J. Maria Dominicus neemt de vrijheid om een brief te schrijven . 
 
5 fructidor XII (12), Kaprijke, Dauwe vraagt aan wie hij moet komen betalen . 
 
29 juni 1804, Kesteloot schrijft dat hij bij de ontvanger van Tielt is geweest. 
 
13 fructidor XII (12), Jeanne van Caneghem zegt dat de betaling voor de onkosten 
opgelopen bij de ziekte van haar zuster zullen betaald worden. 
 
24 fructidor XII (12), Charles Serruys, arpenteur (landmeter), meldt dat hij de schatting van 
de kleine hoeve van Triest heeft uitgevoerd. 
 
30 fructidor XII (12), de burgemeester van Eeklo aan de Overste van het Grootbegijnhof . Hij 
meldt dat de Lieve zal worden gekuist. 
 
27 fructidor XII (12), Dendermonde, De Rouck stuurt zijn afrekening . 
 
23 messidor XII (12), Winkel, notaris Van Acker over "de venditie der garsinge staende op de 
meersschen in pagte". 
 

Jaar XIII 

 
13 september 1804, Gent, x stuurt de rekening betaald op twee kassen quinquina. 
 
15 october 1804, Pittem R.P.J. Verhulst stuurt een kopie van de” act constitutie vente” Geeft 
verder tijdstippen op om antwoord aan hem te sturen via bode "vertrekkend uit picardien in 
den hoyaert of hof van wenen". 
 
29 brumaire XIII (13), Elsegem, xx vraagt uitstel van betaling tot kerstdag. 
 
27 fructidor XIII (13), Brugge, de rente te betalen door Jean Vercruysse uit Koolskamp aan 
de Chapelle de Misericorde te Gent, is verkeerdelijk overgebracht naar de Directeur der 
Domeinen te Brugge. Ivm uw klacht hebben wij nog geen stukken ontvangen. 
 
3 frimaire XIII (13), Brugge, Jean Vercruysse schrijft dat hij moet komen betalen bij twee 
verschillende diensten voor hetzelfde. 
 
2 october 1804, Appeltere, Devulder vraagt uitstel van betaling . 
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13 nivose XIII (13), Nazareth, Spillebout schrijft dat zijn broer oud 34 j overleden is na 9 
dagen ziekte . 
 
13 nivose XIII (13), Nazareth, ?Snoeck, secretaris van de burgemeester schrijft dat de 7 
burgemeesters op de hoogte zijn van “ du délai de la location des biens dependant de la 
commission des hospices”. 
 
10 october 1804, Pittem, R.P.J. Verhulst schrijft dat hij de rentebrief en "acte realisatie" op 
het register van Koolskamp heeft gezien . Het gaat om Joannes Vercruysse, filius Jan en zijn 
huisvrouw Constantia Vermeulen dochter van Martinus tot Coolskamp. 
 
12 nivose XIII (13), Aalst, Van Wambeke meldt dat therese schollaert weduwe van pierre de 
clercq overleden is. 
 
13 nivose XIII (13), Gent, B. De Guchtenaere stuurt zijn rekening voor het voorbije jaar. 
 
22 nivose XIII (13), Dendermonde, Derouck beveelt deurwaarder Claessens aan. 
 
4 pluviose XIII (13), Dominique Custis schrijft dat hij al lang geen ontvanger meer is voor de 
gemeente Wachterbeke. 
 
28 vendemiaire XIII (13), Spillebout heeft de brief ontvangen waarin melding van de 
achterstallige betalingen ivm een rente te voldoen door Pierre De Vos uit Machelen, ten 
gunste van de Graeve, procureur bij de voormalige raad van vlaanderen, en overgeërfd door 
raadsheer Camberlin en door deze overgedragen aan de “infirmerie, maintenant hospice nr 
2e" . 
 
27 pluviose XIII (13), de burgemeester beveelt de commissie aan om in te gaan op de vraag 
van zijn schrijver (ecrivain) die zich kandidaat stelt voor de functie van inspecteur. 
 
22 nivose XIII (13), Onraet griffier Eerste Aanleg te Oudenaarde beveelt deurwaarder Joseph 
Vanhauwe aan. 
 
26 pluviose XIII (13), Sint Niklaas, De Smedt notaris, is op zoek naar Anna Catherine De 
Meyer geboren te Beveren en oud ca 32 j. die deelt in een erfenis. Zij zou opgenomen zijn in 
een Gents ziekenhuis sedert 4 jaren. 
 
30 pluviose XIII (13), Parijs, de directeur des pensions meldt dat Mme Goreels (pensionnaire 
ecclésiastique) een aanvraag voor een duplicata moet doen bij de gemeente. 
 
21 ventose XIII (13), Gent, Lammens (vis à vis de la rue de l’étrille [Roskam]) is belast met 
de belangen van Jean Ferdinand de Coninck, en in het bijzonder met de recouvrement d’une 
rente au profit de feu son grand père maternel jean baptiste de Berlaere par acte du 23 avril 
1796 à charge de l’hospice de st jean et paul. Sedert 1797 is niets meer betaald. 
 
11 floreal XIII (13) Kaprijke, Vrederechter aan BG, vraagt achterstallige rente ten laste van 
l’hospice d’aluyn, voor een of twee jaar. 
 
4 messidor XIII (13), Dendermonde, Derouck vraagt de pachtovereenkomst met Bernard de 
Clercq op, voor zover die bestaat. 
 
20 hermidor XIII (13), Mallezie, meier, aan Baquet ontvanger van BG, Joannes de 
wispelaere, wwe Livin de Somer, Joannes de Jaeger hebben achterstallige rente te betalen. 
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30 fructidor XIII (13), Sint-Denijs-Westrem, de burgemeester beveelt aan BG Joannes Van 
damme aan als pachtopvolger van wwe guillaume Buyck. 
 
18 feb 1805, Deinze, Haelevoet aan Mertens , hij heeft een hofplaetse gekocht van Jan Bat 
De Vos uit Machelen. Er is een probleem met rente te betalen aan BG. 
 
4 mei 1805, Gent, JS Goewie & Comp aan Mechelinck, ivm bestelling van mekrap. 
 
10 mei 1805, Landsman (?) aan BG, vraagt een "expertise van den hof laetst gebruykt 
geweest door de breuck in de wevers cappelle". 
 
27 mei 1805, Deinze, Haelevoet aan Lammens secretaris van d’ospicie civil, Hij vraagt een 
model op verzoek van "Jan Bap. De Vos filius Pieter en van de nottaris van Damme bijde tot 
macgelen” [Machelen]. 
 
7 augustus 1805, Gent, Vande woesteyne aan “mijne heeren van te Spies” [hospice]. Vraagt 
clementie voor de “kinders die in de schole sijn”. Ze worden te hard “gecasteyd”. 
"Het is om UL (U Lieden) keenbaer te maecken de tieranie van al die aerreme kinders die in 
de schole syn het en is niet gepermiteert van alsoo een kindt casteyen op alzoo een maieren 
daerom neme sij hunnen toevlugt tot UL om sij anders geen toevlugt en hebben nemen sij Ul 
voor hunnen trost ende vader te r is niet dat sij niet genegen en sij voor het werck maer men 
casteydt geenen handt alsoo gelyck of de kinderen in desen mament of daer can niet een 
kindt de gesontheyt houden daer om genaedig vaders doet Ul ooger van genaede open 
waqnt his meer als tyt als gy geen doode of gestroepiert kinders en wilt hebben gij sy onsen 
eenisten trost die sy op dezen weireld hebben en syt soo goet van daer op te peysen … can 
een kindt wel casteyden op een ander maniere daer o mijne heren sy soot goet van s’hun 
genaedit te syn want ick bidde voor de aerm schaepen vraege ick genaede ende trost met 
eenen knien val voor Ul voeten waer mede in afwachtinge van genaede met resept Ul 
dienaeresse de weduwe van de woessteyene". 
 
15 aug 1805, Zeveneken, Lammens aan BG ivm koop van huis en erf (ivm wwe en kinderen 
Francus Haes). 
 
29 aug 1805, Pieter Poelman aan Van Hecke, “versoecke Ul van mijn kint weder in mijn 
hande te geven ik als vader ende moeder sal mijn patiente houden tot saterdag vermidts uw 
president is versoeke van mij niet meer uyt te stelle het kint siek of gesondt weder te geven 
waer mede blijve Ul dienaer, voor pieter poelman. 
 
19 aug 1805, Sleidingen, Joanna catharina Kijss de wedewe van carel van hoorbeke, meldt 
dat zij "haar devoir zal doen om altijd (hare) schulden te acquiteren want het is door (hare) 
neglisentie niet dat (zij) in de aermoede gedompeld is". 
 
29 aug 1805, Zeveneken, Lammens meldt dat zich iemand gemeld heeft voor de koop van 
het huis en erf van wwe Francus Haes . 
 
7 sept 1805, Zeveneken, Lammens schrijft dat op zijn vorige brief geen antwoord is 
gekomen. 
 
1 dec 1805, Joannes Elewaut aan Lammens en overheden deze hospice . Hij schrijft dat hij 
het privilegie gekregen had om aan de jeugd "lees te gaen geven in de letter=kunde" . Dit 
privilegie is mij nu ontnomen en ik moet nu werken op de ziekekamer "om daer te helpen 
dienen 27 à 28 kranke ende zieke tot welken dienst ik mij incapabel kenne". 
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s.d. B Devos heeft "lanck zijn memorie onderzocht" en herinnert zich dat "de arm scholle in 
Gent heeft gekregen een cappitael op rente aen d’abdije van s: pieters maer dagh en daete 
is hem onbekent". 
 
31 aug 1805, Gent, Albertus Coppe meldt dat hij met geld van de verkoop door Marie Carnot 
huysvrouwe van Joseph Coppe de schulden zal komen afkorten. 
 

Jaar XIV 

 
24 sept 1805, Zeveneken, Lammens, schrijft ivm de koop van het huis en de erve van wwe 
en kinderen van francus Haes . 
 
24 vendemiaire XIV (14), Aubert, ingenieur en chef du dépt, "Les écluses de Ketelpoorte 
appartenant actuelement au gouvernement, . les manœuvres de ces eclsues devont être 
faites à ses frais, je prie Madamae Maes de vouloir bien remettre au SS. Weemaere, chargé 
de ces manœuvres, toutes les ustenciels qui y ont rapport". 
 
1 brumaire XIV (14), Van Rossem commandant van het Rasphuis vraagt opname in het 
oudmannenhuis van Pierre Pieters, Antonie Senechal, Louis Hauch en François Kerkhove, 
bewakers in het Rasphuis, wegens gebrekkigheid en ouderdom. 
 
15 frimaire XIV (14), 5 dec 1805, Brux (?Brug) vraag ivm rente ten laste van De Hondt 
overleden. 
 
11 jan. 1806, Kortrijk, Max. …. Vraagt "copie simple" van de rente voor Van Waes. 
 
 

Doos 2 Faipoult en Houdetot 

 
Toelichting 
Bevat drie met koord gebonden bundels getiteld “Lettres de la Préfecture de l’escaut  
Bundel 1 jaren 6, 7 en 8 
Bundel 2 jaren 12, 13, en 14 Faipoult 
Bundel 3 Lettres du préfet de l’Escaut, ans 12, 13 en 14, tweede vermelding als 1808-1813. 
 
Prefecten  
24 mar 1800 - 1808 Guillaume Marie Faipoult (b. 1752 - d. 1817)  
18 sep 1808 - 1813 Frédéric Christophe d'Houdetot (b. 1778 - d. 1859) (vanaf 18 Jun 1809, 
Frédéric Christophe, baron d'Houdetot) 

Jaar VI Faipoult 

 
12 brumaire VI (6), Gent, J.G. Meyer commisaris van 4de bureau "de l’administration fatigué 
et poursuivi par les malheureux estropiés dans la bagarre de gand en 1789 invite la 
commission . de prendre des mesures d’après la lettre de l’admin adressée à ce sujet". 
 
2 brumaire VI (6), Gent J.G. Meyer, administrateur commissaire au bureau des travaux et 
secours publics. Meldt dat hij zich met geen enkel bijzonder dossier kan bezig houden. De 
Commissie moet het rooien met de haar gegeven middelen voor de vondelingen. 
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28 frimaire VI (6), Gent, Le commissaire du directoire exécutif près de l’admin centrale du 
Dépt Escaut. Eist dat onmiddellijk maatregelen genomen worden door BG om de zware 
vernielingen in het bos van het Kleine begijnhof te Munte (Oosterzele) te stoppen. 
 
9 nivose VI (6), Gent, de administrateur commissaire au bureau des domaines nationaux 
stuurt een kopie van de brief van citoyen Spanoghe ivm met vernielingen. 
Bottelare 9 nivose VI , Spanoghe meldt de vernielingen in het bos destijds eigendom van het 
begijnhof te Gent gelegen te Wetteren, kanton Lede kant Oosterzele. Vandevelde uit 
Landskouter heeft bekend dat Vanderschueren hem een paard heeft gevraagd om de bomen 
die hij gekapt heeft in het bos, te transporteren . Kan men een of twee gendarmen sturen. 
 
7 pluviose VI (6), Gent, l’administration du dépt de l’Escaut aan BG. De 
weldadigheidsinstellingen beschikken over de inkomsten van hun goederen, renten en 
belastingen, maar daar mag geen misbruik van gemaakt "pour frustrer la Republique de la 
partie des biens non consacrés au soulagement et à l’entretien des malades". De roerende 
goederen van de geestelijken moeten geïnventorieerd worden; Daarom moeten de zegels 
gelegd en zal men een expert sturen. 
 
15 pluviose VI (6), Gent, de administrateur commissaire au bureau des travaux publics ivm 
de stukken betreffende de organisatie van de godshuizen en de weldadigheidsinstellingen. 
 
9 Pluviose VI (6), Gent, B.J. Mijs, l’administration du dépt de l’Escaut aan BG. Er moeten 
vervolgingen ingesteld worden tegen zij die goederen die niet voor algemeen gebruik kunnen 
dienen, hebben ontvreemd. 
 
21 ventose VI (6), l’administration du dépt de l’Escaut aan Coppens voorzitter BG , in 
antwoord op het verzoek van BG om twee regenten van de armenscholen te vervangen, stelt 
hij "Van Loo, capitaine des cidevant tirrailleurs belges et Behague capitaine d’artillerie, 
patriotes fermes et ayant par leurs actions acqui des droits et la reconnaissance nationale". 
 
17 ventose VI (6), Meijer président de l’admin centrale du Dépt aan Coppens voorzitter BG, 
vraagt dat het lokaal van de kapel van het St Laurent godshuis ter beschikking wordt gesteld 
van de leden van de cercle constitutionel. Bijgevoegd gedrukte tekst van de Ministre de la 
police generale, Parijs, 17 pluviose VI, over de "Cercles Constitutionels, sociétes 
particulières s’occupant d’objets politiques". 
 
27 fructidor VI (6), l’administration du dépt de l’Escaut aan BG uitnodiging voor de viering 
van de 1ste vendémiaire. 
 

Jaar VII Faipoult 

 
21 fructidor VII (7), Contreras, l’administration du dépt de l’Escaut aan BG, men zal het 
nodige doen ivm de actions sur la banque de Vienne. 
 
17 ventose VII (7), F Malfeson, Jean Villiot, Greban l’administration du dépt de l’Escaut aan 
BG. Vraagt de sleutels van de wolleweverskapel om de "meubles et effets" te verkopen. 
 
13 brumaire VII (7), het gemeentebestuur onder leiding van voorzitter Van Lokeren, geeft 
toestemming aan BG tot de verkoop van "des matières de cloches provenant des divers 
établissements de bienfaisance". 
 
11 brumaire VII (7), het gemeentebestuur onder leiding van voorzitter Van Lokeren geeft 
toestemming aan BG “de faire vendre publiquement les parties de bois tailliés et de futaie 
actuellement en coupe sur les biens ruraux dépendant de la commission des hospices". 
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11 brumaire VII (7), het gemeentebestuur onder leiding van voorzitter Van Lokeren geeft 
toestemming tot de verkoop van “quelques effets mobilier cidevant employés à l’exercice du 
culte dans la chapelle de l’hospice dit Hebbrecht. Et devenus entièrement inutiles". 
 
8 fructidor VII (7), administratie van departement van de Schelde schrijft dat Van Poucke, 
tekenleraar aan de école centrale hen meldt dat er morgen goederen uit het St Jansgodshuis 
worden verkocht. Daarbij zijn een tiental bijzondere schilderijen die niet zouden mogen 
worden verkocht, maar best geschikt zijn voor het departementaal museum. 
 
17 floreal VI (7), Gent, administratie van departement van de Schelde vraagt een lijst van alle 
loontrekkenden met vermelding van hun functie, evenals uitleg over de manier waarop alle 
leveringen aan de hospitalen en ander weldadigheidsinstellingen worden gedaan. 
 

Jaar VIII Faipoult 

 
28 nivose VIII (8), Gent, administratie van departement van de Schelde legt de verkoop stil 
van de te kappen bomen te Wetteren omdat die nog niet tot volle wasdom zijn gekomen. 
 
21 frimaire VIII (8), Gent, administratie van departement van de Schelde schrijft aan Leirens 
Musschebrouck notaris te Wetteren. De verkoop van de bomen is stilgelegd. 
 
3 Prairial VIII (8), Gent, administratie van departement van de Schelde is niet te vreden met 
het antwoord van BG over de inhoud van de kapel van het godshuis nr 25, t.w. 
Wolleweverskapel. Het gebouw is openbaar verhuurd aan de gebroeders Lammens die er 
een "magasin de potasse" hebben ingericht. De adminsitratie wil weten wat er met de 
roerende goederen is gebeurd. 
 
 

Jaar XII Faipoult 

 
2 vendémiaire XII (12), Gent, De préfet stuurt stukken ivm met een geschil met de regie des 
Domaines nationaux ivm de eigendom van een rente ten laste van Jean Vercruysse, 
landbouwer te Koolskamp. 
 
1 vendémiaire XIII (13), de préfet gaat akkoord met de verstrekte inlichtingen over de dochter 
van Pierre Poelman. 
 
1 jour complémentaire XII (12) de préfet Faipoult stuurt de "quittance de cautionnement" die 
BG gestort heeft in de kassa van de Berg van Barmhartigheid. 
 
25 fructidor XII (12), de préfet Faipoult schrijft dat Tourdès, président du jury médical van het 
departement de verschillende godshuizen komt bezoeken. 
 
19 fructidor XII (12), de préfet Faipoult stuurt een decreet van 11 thermidor XII ivm het 
verbod op handlichting, schrapping, wijziging of beperking van de inschrijvingen. 
 
19 fructidor XII (12), Gent, de préfet Faipoult nodigt Lammens uit om de maatregelen te 
bespreken ter uitbreiding van de dienst van het hospice dat zieke militairen behandelt. 
 
19 fructidor XII (12), Gent, de préfet Faipoult nodigt de leden van BG uit om de maatregelen 
te bespreken ter uitbreiding van de dienst van het hospice dat zieke militairen behandelt. 
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13 fructidor XII (12), Gent, de préfet Faipoult afwezig, zal de brief opsturen bestemd voor 
notaris Reynaert te Temse. 
 
5 fructidor XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat hij vandaag zal schrijven naar de 
directeur van de Nationale Domainen om de vervolging te stoppen tegen De Jaegher en 
Asper, Van Hulle. 
 
18 thermidor XII (12), Gent, de préfet Failpoult, afwezig, meldt dat de commissaire 
ordonnateur een som betaalt voor de verzorging van de militairen voor de maand prairial. 
 
17 messidor XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat de commissaire ordonnateur een 
som betaalt voor de verzorging van de militairen voor de maand floreal. 
 
2 messidor XII (12), Gent, de préfet Faipoult schrijft ivm betalingen aan BG . 
 
24 prairial XII (12), le commissaire des guerres Quillau faisant fonctions de sous-inspecteur 
aux revues. meldt dat de commissaire ordonnateur een som betaalt voor de verzorging van 
de militairen voor de maand germinal. 
 
26 prairial XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat er betaald zal worden voor de maand 
germinal. 
 
24 prairial XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat het weldadigheidsbureau van Lochristi 
verzet aantekent ivm bepaalde goederen. 
 
20 prairial XII (12), Gent, de préfet Faipoult schrijft dat de commissie de directrice van het 
hopital civil de genaamde Philippe Grigor zou opnemen. 
 
22 floreal XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat er betaald zal worden voor de maand 
fructidor en de complementaire dagen van jaar XI. 
 
15 florial XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat er betaald zal worden voor de maand 
ventose. 
 
10 floreal XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat er betaald zal worden voor bepaalde 
uitgaven. 
 
17 germinal XII (12), Gent, de préfet Faipoult vraagt hoeveel achterstallige schulden en 
claims BG heeft. 
 
14 germinal XII (12), Gent, de préfet Faipoult bedankt BG voor de hulp verleend aan de 
vrouw van een jager van het 13e regiment van de lichte infanterie die ziek was in de kazerne. 
 
6 germinal XII (12), Gent, de préfet Faipoult schrijft een aanbeveling voor opname van 
François Luttens (?) oud militair, 73 j en levend in grote armoede (pensioen van 67 francs en 
een hand kwijt). 
 
5 germinal XII (12), Gent, de préfet Faipoult schrijft ivm de verdeling van de opbrengst van 
de rechten op Spectacles, Bals, Concerts et autres fêtes publiques. 
 
3 germinal XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat er betaald zal worden voor de maand 
pluviose. 
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3 germinal XII (12), Gent, de préfet Faipoult vraagt opname in het hospitaal van de vrouw 
van een jager van het 13 regiment van de lichte infanterie. Zij is al lang ziek en 
hulpbehoevend. 
 
2 germinal XII (12), Gent, de préfet Faipoult vraagt gegevens op over de verschillende 
godshuizen (vragen over doel, oprichting, werking, aantal bedden, behandeling, welke 
zieken, voeding enz) . 
 
18 ventose XII (12), Gent, de préfet Faipoult schrijft dat er betaling volgt voor de maand 
nivose. 
 
11 ventose XII (12), de burgemeester stuurt een kopie van een brief van de préfet ivm 
maandelijkse stortingen van geld. De vergoedingen wordt verlaagd van 110.000 naar 
95.000. 
 
20 pluviose XII (12), Gent, de préfet Faipoult schrijft dat de betaling volgt voor de militairen 
voor de maand frimaire. 
 
20 pluviose XII (12), Gent, de préfet Faipoult schrijft ivm citoyen Kervijn. 
 
16 pluviose XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat er zondag 20 pluv, een mis en Te 
Deum gelezen wordt « en action de grace de la decouverte de l’affreux complot tramé contre 
les jours du 1er Consul". 
 
12 pluviose XII (12), Gent, de préfet Faipoult vraagt opname van J. Bte Lefevre, sedert 27 
jaar knecht van de la faille d’huysse, die plotseling "frénétique furieux" is geworden en geen 
inkomsten heeft. 
 
29 nivose XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat hij aan de vergadering zal deelnemen. 
 
25 nivose XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt dat hij drie verslagen heeft gekregen, maar 
wil ook het verslag over de stand van de kassa. 
 
20 nivose XII (12), Gent, de préfet Faipoult meldt de betaling voor de militairen voor de 
maand brumaire. 
 
18 nivose XII (12), Gent, de préfet Faipoult schrijft dat er een oogarts, Forlenze ( ?) ter 
verzorging van katarakt en andere oogproblemen langs komt. 
 
13 nivose XII (12), Gent, de préfet Faipoult gaat akkoord met de maatregelen van de dokters 
ivm mevrouw Lammens. 
 
8 nivose XII (12), Gent, de préfet Faipoult zal vandaag schrijven naar de directeur van de 
Nationale Domeinen dat hij voorlopig geen verder gevolg moet geven ivm de betaling van 
twee rentes. 
 
1 nivose XII (12), Gent, de préfet Faipoult kondigt de komende betaling aan voor de 
militairen voor de maand vendémaire en een voorschot voor brumaire. 
 
29 frimaire XII (12), Gent, de préfet Faipoult zal morgen komen om te praten over de 
verzorging van de militairen. 
 
23 frimaire XII (12), Gent, de préfet Faipoult schrijft dat een zekere Lebie of Libie naar 
Oostende moet om in te schepen "sur la flotille nationale". Hij heeft een vrouw en negen 
kinderen die in de armenschool zouden moeten worden opgenomen. 
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27 brumaire XII (12), Gent, Faipoult vraagt overeenkomstig een Besluit van 20 vendémiaire 
dat de Hospices et Bureaux de Bienfaisance een overzicht van hun situatie opmaken. 
 
24 brumaire XII (12), Gent, de prefect Faipoult vraagt een kopie van het reglement van de 
Kulderschool, zijnde het huishoudelijk reglement en de rechten en plichten van de er 
opgenomen kinderen. 
 
24 brumaire XII (12), Gent, de prefect Faipoult herinnert aan zijn schrijven van 21 vend XI 
betreffende een op te maken staat over het aantal bedden in de hospices. 
 
19 brumaire XII (12), Gent, de prefect Faipoult vraagt dat er een onderdirectrice benoemd 
wordt vermits de directrice van de Bijloke langdurig ziek zal zijn. Hij denkt aan mevr Hacquart 
en vraagt haar te benoemen. 
 
18 brumaire XII (12), Gent, de prefect Faipoult vraagt hoe het staat met het gevraagde 
herstel van de eredienst in de hospices. 
 
16 brumaire XII (12), Gent, de prefect Faipoult meldt dat er betaald zal worden voor de zieke 
militairen via burger Desirat. 
 
13 brumaire XII (12), Gent, de prefect Faipoult meldt dat er betaald zal worden voor de zieke 
militairen voor de maand fructidor. 
 
4 brumaire XII (12), Gent, de prefect Faipoult meldt dat er betaald zal worden voor de zieke 
militairen via burger Desirat. 
 
2 brumaire XII (12), Gent, de prefect Faipoult herinnert aan het besluit betreffende de 
jaarlijkse pensioenen en gratificaties. 
 
20 vendémiaire XII (12), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat hij de kwartaalstaat van de 
kassa nog niet ontvangen heeft. 
 

Jaar XIII Faipoult 

 
23 fructidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult geeft toestemming tot betaling van een 
levenslange jaarlijkse rente aan Jeanne Catherine Van Kakebeke. 
 
9 fructidor XIII (12), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat kannunik Papeleu een school heeft 
opgericht die arme meisjes opvangt. Hij vraagt dat de "soeurs hospitalières" de nodige 
geneesmiddelen die ze daar nodig hebben, zou leveren. De BG zou ze anders toch moeten 
onderhouden. 
 
24 thermidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat het pachtgeld ivm goederen te 
Merelbeke ter beschikking ligt. 
 
16 thermidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat er een hulp-chirurg in het militair 
hospice nodig is. Gerard, hoofdgeneesheer, stelt voor Gatteveux aan te nemen. 
 
15 thermidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult verneemt dat de functie van portier van de 
Commissie vacant is. Hij beveelt zijn knecht aan die wegens reuma beter geschikt zal zijn 
om portier te worden. 
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12 thermidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat in de armenschool 15 jongens 
besmet zijn met schurft en dat de directeur geen maatregelen heeft genomen om hen te 
scheiden van de gezonde kinderen. Hij is ontevreden over het toezicht en beklaagt zich over 
het droeve lot van die kinderen . 
 
8 thermidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat hij zijn collega préfet van de Dept 
Jemappes een schip gevraagd heeft voor het vervoer van de gevraagde kolen. 
 
5 thermidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult heeft aan de préfet van eekloo gevraagd om 
Kramers terug te nemen en BG te vergoeden voor de verleende behandeling. 
 
28 messidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt komende betaling voor de maand 
prairial. 
 
28 messidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat Hye, brouwer, voortdurend vraagt 
om de betaling van het geleverde bier. 
 
27 messidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult bevestigt de ontvangst van de stukken 
betreffende de vraag van Mevr Disbecq, echtg van Pierre de Cock, ivm het ten laste van BG 
leggen van een deel van de kosten van onderhoud van haar man. Hij weigert. 
 
23 messidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult stuurt een exemplaar (in Fr en Nl !) van een 
besluit betreffende de openbare bedelarij. Somt drie soorten bedelaars op : dieven verkleed 
als bedelaars, de gebrekkigen en soortgelijken, zij die geen werk vinden. 
 
23 messidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult stuurt een exemplaar van zijn schrijven 
betreffende de openbare bedelarij. 
 
8 messidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt komende betaling voor de maand 
prairial voor de zieke militairen. 
 
7 messidor XIII (13), Gent, de prefect Faipoult vraagt de opname van de 8 jarige wees 
Antoine Kramers uit Eekloo die in Gent in het ziekenhuis moet opgenomen worden. 
Na genezing keert hij terug naar Eekloo. 
 
24 prairial XIII (13), Gent, de prefect Faipoult heft het verbod op op opname zonder zijn 
voorafgaande toestemming. 
 
12 prairial XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt dat de geneesheren Wauters en Beyts 
een rapport hebben opgesteld over de besmettelijke ziekte te Baesrode en Buggenhaut. 
Volgen aanbevelingen ivm kerkhoven, graven en begrafenissen. 
 
9 prairial XIII (13), Gent, de prefect Faipoult geeft toestemming tot toelating in hospice nr 17 
van het kind "qui sera présenté par M. Dhane Steenhuyse en remplacement du nouveau 
Soetaert qui y est décédé". 
 
7 prairal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat de ontvanger van Zaffelare de 
belastingen in twaalfden zal opvragen iedere maand. Volg dit stipt op . 
 
19 floreal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult vraagt dat Albert Dehoe uit Overslag die ziek en 
behoeftig is, zou opgenomen worden. 
 
19 floreal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult stuurt een staat die meteen ingevuld en 
opgestuurd moet worden. 
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14 floreal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat BG nog niets ondernomen heeft om 
toestemming te krijgen de schenking of het legaat van Marie Le Jecq (?) te aanvaarden. 
 
16 floreal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult bevestigt dat de BG de “subvention de guerre” 
(27 brumaire VIII) niet hoeven te betalen. 
 
14 floreal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult herinnert aan de instructie van de Conservateur 
der Forêts ivm het kappen van hout in de "bois communaux, d’hospices et autres 
établissements public". De kapaanvragen moeten voor de betrokken periode ingediend 
worden. 
 
14 floreal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult dankt voor de inlichtingen in BG’s brief van 9 
floreal "au sujet de l’atroce calomnie que la malveillance, toujours avide de verser son fiel, 
s’est plu de répandre en cette ville". Het kind blijkt nog te leven. BG directie treft geen verwijt 
maar wel de econoom en bedienden van de instellingen . 
 
14 floreal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt dat bij keizerlijk decreet de Moeder van 
de Keizer beschermvrouwe is geworden van de "soeurs de la charité et des soeurs 
hospitalières". 
 
14 floreal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult herinnert aan de wet van 15 pluviose ivm de 
voogdijkinderen. (Bulletin des lois nr 31, p 269) . 
 
7 floreal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult vraagt wat er waar is van het verhaal dat de 
ronde doet ivm een kind dat in het cachot van de armenschool van honger is omgekomen. 
 
19 germinal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt dat ivm de wet op de zegels en 
stempels (Keiz. Decr 29 vent XIII) hij een Parijse kunstenaar heeft aangewezen om de 
betrokken stempels en zegels te maken. Met uitnodiging tot betaling. 
 
15 germinal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt dat hij betaling heeft gevraagd voor de 
verzorging van die zieke gendarmes. 
 
14 germinal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult geeft toestemming aan de burgemeester van 
Evergem om Livine Marie D’hooge, fa van Pierre Vercaigne, besmet met geslachtsziekte, in 
de Bijloke op te nemen. 
 
13 germinal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult verbiedt opname in de 
ouderlingeninstellinggen en armenscholen zonder zijn voorafgaande toestemming. 
 
13 germinal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt betaling van de opbrengst van de 
houtkap. 
 
2 germinal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult bevestigt de continuering van zijn besluit van 7 
vend XIII ivm de verdeling van de rechten op spectacles et autres établissements. 
 
1 germinal XIII (13), Gent, de prefect Faipoult vraagt dat aan Demanet membre du jury 
médical en penningmeester van de "école de médecine, chirurgie et pharmacie" het loon van 
de "professeur d’accouchement" zou betaald worden. 
 
28 ventose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult stuurt vier kopieën van de vier borgakten ivm 
de verzekerde betaling van de opbrengst van de houtkap. 
 
28 ventose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult stuurt een certificaat op. 
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28 ventose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat de wettelijke voorschriften ivm twee 
omruilingen worden nagekomen. 
 
24 pluviose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult zal het nodige doen opdat de BG zijn rechten 
kan doen gelden ivm de Schorren, genaamd Aendijk Polder of Hellegat . 
 
24 pluviose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult stuurt kopie van het pv ivm de verkoop van 
houtkap. 
 
20 pluviose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult wil niet dat er muren gebouwd worden rond 
de tuinen van de Commissie omdat die te weinig opbrengen. 
 
18 pluviose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult zal terugbetaling vragen aan de ontvanger 
van Wachtebeke. 
 
13 pluviose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult vraagt opname van Pycke, meester 
timmerman, "réduite à la plus affreuse misère". 
 
12 pluviose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt levering in natura van bepaalde 
onverkochte delen kaphout. 
 
5 pluviose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt uitnodiging van de burgemeester op een 
vergadering op komende zondag. 
 
3 Pluviose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult nodigt de commissie uit op een vergadering op 
komende zondag . 
 
3 pluviose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult zegt dat hij heeft de "commissaire général de la 
marine" te Antwerpen aangeschreven voor de betaling van de verzorgingvan zieke zeelui. 
 
27 nivose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt dat de "ministre de la marine et des 
colonies" niet kan betalen voor de verzorgingvan zieke zeelui. 
 
28 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult heeft opdracht gegeven aan het 
Weldadigheidsbureau van Oostakker om te betalen voor de verzorgingvan Jean Brulon. 
 
28 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt zijn schrijven aan de Capitaine de la 
gendarmerie ivm betaling van de verzorgingvan drie zieke gendarmes in de Bijloke. 
 
26 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat niet alles is opgegeven in de 
overzichtstaat van de "bâtiments d’habitation non dépendant d’aucun fond de terre". 
 
25 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat hij de burgemeester heeft 
gevraagd de nodige herstellingen te doen aan de sluis genaamd Ketelpoort . 
 
23 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult vraagt een beëdigde vertaling naar het Frans 
van twee stukken afkomstig van de prefet van het Leiedepartement. 
 
21 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult vindt geen opgave in de overzichtstaat van 
de veranderingen in het "régime intérieur de chaque hospice depuis l’époque de sa 
fondation". 
 
19 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult heeft geen bezwaar tegen de opnamen in de 
mannen- en vrouwenzottenhuizen van individuen "qu’il seroit dangereux de garder au 
dépôt". 
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16 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft ivm een rentebrief "constituée à 
charge des droits de mouture du cydevant quartier de Bruges". 
 
16 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult herinnert aan de tijdspanne waarbinnen de 
schuldvorderingen ten laste van de staat moeten worden ingediend. 
 
8 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult gaat akkoord met de vaststelling van het 
salaris van de ontvanger van de Commissie (3000 fr per jaar) . 
 
4 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult vraagt een aantal boekhoudkundige 
gegevens. 
 
24 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult beklaagt zich erover dat BG nog steeds 
niet geantwoord heeft op zijn brief van 8 maanden geleden. Indien men de onderzoekingen 
had gedaan dan had BG vastgesteld dat ze in bepaalde gemeenten te veel belastingen 
betaalde. 
 
24 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult stuurt de ontvangstbevestiging van de 
rentebrief toegestuurd aan de préfet du Dept de la Lys. 
 
16 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt door sturen van een titre à charge 
de la verge de menin ( ??) . 
 
16 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat op 19 maart 1780 in de Bijloke 
Louis Biquehem (Dercquehem) overleden is. Gehuwd 1e maal met Anne Marie Ackenbrouck 
en 2e maal met Catherine Piacht uit München. De huwelijksakten zouden in de Bijloke zijn 
achtergebleven. 
 
11 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult klaagt opnieuw over de achterstand met 
het terugsturen van bepaalde overzichten. 
 
6 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult stuurt brief van ingenieur Garrez over het 
gebruik van waterfilters door. Met de opmerking van zijn hand aan de Commissie " Het water 
in het militaire hospitaal is slecht ". 
 

Jaar XIV Faipoult 

 
7 nivose XIII (13), Gent, de prefect Faipoult nodigt de commissie uit op een vergadering 
vanavond om 19.00 u. 
 
30 frimaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult vraagt opname in de Bijloke van een zieke 
soldaat van de Reservecompagnie van het departement. 
 
30 frimaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt betaling voor het onderhoud van zieke 
militairen voor de maand vendémiaire. 
 
30 frimaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt betaling voor het onderhoud van zieke 
soldaten. 
 
20 frimaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat voortaan al zijn Besluiten, 
Beslissingen en Instructies opgenomen zullen worden in het "Feuilleton" gevoegd bij de 
"Journal de Commerce". Ze dienen goed bewaard te worden. 
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14 frimaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt dat de prefet du Dept de la lys 
onvoldoende heeft aan de twee stukken (schuldvordingen op de Verge de Menin (Roede van 
Menen) en op de maalrechten au quartier de Bruges) . 
 
11 frimaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult heeft een verschil ontdekt in de recollements 
des sommes provenant des amendes payées pour contraventions aux droits d’octroi. 
 
29 brumaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt betaling voor zieke soldaten over 
maand vendémiaire. 
 
29 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult via zijn algemeen secretaris Tinel schrijft 
dat de zieke soldaten van de Compagnie de reserve bij de gewone zieke soldaten moeten 
opgeteld worden. 
 
29 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt dat verdeling van de opbrengsten 
van de rechten op spectacles et divertissements publics dezelfde blijven als in het jaar XIII. 
 
19 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult gaat akkoord met de overeenkomst met 
de heer Vispoel "pour l’entreprise de l’hopital militaire" als toegevoegd wordt dat beide 
partijen het recht hebben om de overeenkomst op het einde van ieder jaar te beëindigen. 
 
16 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt betaling voor de maand thermidor. 
 
12 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt dat er een nieuwe aanvraag naar 
de Prefect van Dept Jemappes is gestuurd om een boot ter beschikking te stellen van 
Kerkhove de Ghellinck voor de bevoorrading van de Commissie. De eerste twee zijn niet 
gestuurd. 
 
9 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult meldt dat de gemeenten hun schulden 
moeten blijven betalen en dat daarom een rentebrief is opgemaakt ten laste van de 
gemeente Oudenaarde ten gunste van het St Jan in d’olie hospitaal. 
 
6 vendémiaire XIII (13), Gent, de prefect Faipoult schrijft dat de soldaten van de 
reservecompagnie behandeld zullen worden als gewone burgers en dat er enkel op hun 
soldij kan worden afgehouden. 
 

Jaar 1808 Houdetot 

 
Brieven van de Auditeur au Conseil d’Etat, préfet du département de l’Escaut, Houdetot. 
 
27 dec 1808, Gent, préfet du département de l’Escaut stuurt overzicht van de uitgaven voor 
verzorging van de soldaten van de reservecompagnie. 2de en 3de kwartaal 1808. 
 
24 dec 1808, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt een aantal inlichtingen over 
dienst van het hospitaal. Met staat voor maand november 1808 oa dagen schurft 100; 
begravingen 37; ontslag 319; aantal dagen 10145. 
 
20 dec 1808, Gent, préfet du département de l’Escaut, gaat akkoord met pv van de 
verhuringen. 
 
16 dec 1808, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt opname van de blinde Marie 
Conne, weduwe van Henry soldaat, verblijvend bij Donnes Sint-Pietersplein, . 
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14 dec 1808, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt inlichtingen over de Bijloke 
naar aanleiding van zijn bezoek : hoeveel zusters en wat is de hierarchie, welke andere 
personen betrokken bij de dienst; hoe wordt het eten en onderhoud van de zusters betaald, 
wat kosten mannen, wat vrouwen enz. 
 
18 nov 1808, Gent, préfet du département de l’Escaut stuurt een kopie van de omzendbrief 
van de Min van BinZ (Parijs 31 oct 1808) over de overlijdensakten in de hospitalen. 
 
17 sept 1808, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt om de twee tabellen in te 
vullen. 
 
11 sept 1808, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt toestand van de kassa in 3de 
kwartaal. 
 

Jaar 1809 Houdetot 

 
28 dec 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt op verzoek van de 
burgemeester van Afsnee, de opname van een tachtigjarige. Afsnee kan dat niet betalen. 
 
5 dec 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut weigert de schrapping van de leden van 
de commissie op de rol van de vrijwilligers van de stad Gent. (pour la ?surpaye? de la 
garde). 
 
16 sept 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut stuurt overzicht van de opbrengst van 
de houtkap (opgekocht door Bernard Temmerman uit Waarschoot). 
 
14 sept 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut gaat akkoord met de verhoging van 
de wedde van Desdontaines, bediende van de Commissie. 
 
20 oct 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt een voorschot op de 
uitzettingsvergoeding te betalen aan de zusters van het hospitaal dat zij hebben moeten 
verlaten, en die ingezet werden in een openbare dienst. 
 
15 sept 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt dat de Commissie de nodige 
maatregelen treft ter vergoeding van de geneesheren die werken in de militaire 
ziekenhuizen. Er is een dokter nodig per 200 zieken. 
 
29 aug 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt dat de voorwerpen in de drie 
vooertuigen zoals gemeld in de brief van BG, voorlopig opgeslagen worden in de 
« Capucijnen » ( Abeelstraat) en waarvan de commissie vermoedt dat de "ministre directeur 
de l’administration de la guerre" ze heeft gestuurd. 
 
26 aug 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut stuurt een overzicht van de soldaten 
van de reservecompagnie die behandeld zijn in het militaire ziekenhuis over eerste kwartaal. 
 
16 aug 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut meldt dat er extra geld is voorzien 
wegens de toevoer van gewonden uit Vlissingen. 
 
26 jul 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut meldt de komende betaling van de 
kosten voor verzorgingvan soldaten over jaar 1807 en 1808. 
 
25 jul 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut gaat akkoord met de overeenkomst 
gesloten met Papelu als directeur van de Rodelijvekensschool. 
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23 jul 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut zal schrijven over de noden van de 
Commissie en vraagt dat het aantal geneesheren van drie op twee gebracht wordt. Het kan 
ook niet dat er vijf chirurgen en vier apothers zijn. 
 
14 juli 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut meldt dat conform een Decreet een 
derde van de politieboetes zal gestort worden aan de Commissie voor de voeding van de 
verlaten kinderen. 
 
11 juli 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt stipte nakoming van de 
instructies ivm de verzorging van oorlogsgevangen in de hospitalen die tewerkgesteld zijn in 
de staatsateliers of bij particulieren. 
 
23 jun 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut heeft klachten ontvangen over de 
behandeling van de zieke soldaten en zal vaker op bezoek komen. Hij heeft al vastgesteld 
dat het brood goed lijkt, de wijn nog net acceptabel is maar te slap, het vlees kan beter, er 
zijn te veel beenderen en te veel slachtafval. De zalen zouden beter onderhouden moeten 
worden. Vooraal het beddegoed deugt niet. 
 
21 juni 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut meldt dat hij vooruitbetalingen vraagt 
aan de burgemeester en aan de minister. 
 
14 mei 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut wil dringend een vergadering om te 
praten over de salarissen van de bedienden . 
 
3 mei 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut stuurt uitgavenstaat voor de 
verzorgingvan de zieke soldaten van de reservecompagnie over 4 kwartaal 1808. 
 
8 april 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt een zegel van 75 c voor een 
expeditie van een akte. 
 
23 maart 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut schrijft ivm een terugbetaling van 
een rente door Antoine De Landsheere. 
 
20 maart 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt hoeveel de uitgaven 
bedragen voor de zieke soldaten van de reservecompagnie over 1808. 
 
18 maart 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut schrijft ivm een probleem met de 
vervanging van de afwezige burgemeester en het voorzitterschap van de vergadering van de 
commissie. 
 
24 feb 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut kan voorlopige niet akkoord gaan met 
de organisatie van de bureaux en de verloning van de bedienden. 
 
27 jan 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt de "cahier de charges de la 
dernière entreprise du service de l’hopital militaire". 
 
16 jan 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut wil weten hoeveel nieuwe capotten er 
gemaakt zullen worden en wat die per stuk kosten. 
 
4 jan 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut vraagt een kostenstaat voor de verlaten 
kinderen. 
 
4 jan 1809, Gent, préfet du département de l’Escaut schrijft ivm de rechten op 
toneelopvoeringen (spectacles) , bals en openbare evenementen. 
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Jaar 1810 Houdetot 

 
18 dec 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt het aantal begijnen die 
gewoonlijk in de ziekenzaal werken (qui sont à l’infirmerie), enz. 
 
1 dec 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat hij geen fondsen heeft om BG 
te hulp te komen, maar hij zal schrijven naar de minister van oorlog die nog veel schulden 
heeft bij BG. 
 
29 nov 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt een recept op voor de 
samenstelling van de aromatische wijn Haussman, met het oog op het uitproberen van de 
degelijkheid van dit recept. (koortswerend, fébrifuge). 
 
26 sept 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, zal aan de ontvanger van het domein 
de papieren van het BG opvragen die mogelijk in beslag zijn genomen bij Sieur Alin…. 
 
22 sept 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt zijn goedkeuring ivm een 
verkoop van bepaalde goederen, maar vraagtr Bg in het vervolg de regels te volgen. 
 
20 sept 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt zijn goedkeuring van het 
lastencohier voor de verhuur van goederen te Sleidinge. 
 
12 sept 1810, Gent, la commission administrative des hospices civils de gand, à l’auditeur au 
conseil d’état, préfet, vragen goedkeuring voor verhuring van enkele landgoederen en 
stadswoningen. 
 
10 sept 1810, Gent, la commission administrative des hospices civils de gand, à l’auditeur au 
conseil d’état, préfet, stuurt een beschrijving van een nationaal goed, dat ten onrechte aan 
BG is afgenomen (usurpé) Biyskens meirschen te Wachtebeke. Met antwoord van de 
auditeur au conseil d’état, préfet, . 
 
9 nov 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt overzicht van het aantal dagen 
verzorgingvan soldaten van de reservecompagnie ten belope van 7101 fr. 
 
3 sept 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, keurt het pv van de verhuur van een 
aantal goederen goed. Merkt een aantal onregelmatigheden op. 
 
26 oct 18010, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, keurt het pv van de verhuur van een 
aantal goederen goed. 
 
18 oct 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, wijst de apotheek van het burgerlijk 
hospitaal aan als locatie om het middel genaamd "quintessence antisporique" of "eau de 
Mettenberg" ter verzorging van schurft in depot te houden. 
 
21 sept 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, heeft een brief aan de burgemeester 
geschreven om het nodige te doen om de werken uit te voeren. 
 
8 sept 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt om een tweejarig meisje, 
Catherine Dufour geboren te Vilvoorde op 25 nov 1808 vanuit het Rasphuis naar Arras te 
brengen, De moeder, Maire Angelique Nory (Novy, Nozy?) is tot 24 jaar veroordeeld en is 
gedomicilieerd te Fleurbaix (PdC). Arras zal de kosten vergoeden. 
 
30 aug 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stelt het kind François Citerickx ter 
beschikking van de "Commission de la Marine". 
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4 aug 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt de komende betaling voor de 
verzorging van soldaten in de loop van 1810. 
 
27 jul 1810, auditeur au conseil d’état, préfet, zal morgen de Minister van Oorlog schrijven 
over het geldgebrek van BG voor het runnen van de militaire hospitalen. Vraagt ook hulp 
voor Delooman. 
 
26 juli 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat Apers (notaris) niet kan 
weigeren om expidities af te leveren van de pv’s van verhuring. Als hij de vergoeding te 
gering vindt, mag hij ontslag nemen. 
 
23 jul 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, geeft toestemming "à remettre . à la 
disposition des propriétaires le cidevant couvent du riche Hopital". Vraagt ook om het hout 
van de bedden, die in de tijdelijke hospitalen van de stad zijn gebruikt, beschut te laten 
bewaren. 
 
7 jul 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, " je vous ai adressé par ma lettre du 4 
mai, quatre cadres pour la formation d’autant d’états différents. demandés par le ministre de 
l’intérieur ". 
 
2 jul 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, nodigt BG uit tot de begrafenisceremonie 
voor de Maréchal Duc de Montebello, in de kathedraal. 
 
12 jun 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, bevestigt ontvangst van de begroting 
van de kosten voor de bouw van een arrestkamer (chambre de sureté) in het militair 
hospitaal. 
 
6 juni 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt de komende betaling voor de 
verzorging van zieke soldaten. 
 
25 mei 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt opname in het gekkenhuis van 
soldaat Louis Laffiol, ontslagen uit 13 linie regiment van de infanterie. Hij beweert afkomstig 
te zijn van Asper, wat de burgemeester ontkent. 
 
14 mei 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, keurt het pv goed mbt de verhuur van 
BG goederen. 
 
8 mei 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, dringt aan op dringende afbraak van het 
gedeelte van de gebouwen van het hospice, "qui empietinne sur la coupure". 
 
24 apr 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt een kopie van de brief van de 
minister van Oorlog ivm de verlaging van de dagvergoeding voor de verzorging van de 
militairen. 
 
21 apr 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt een ton (baril) auromatische 
Hausseman wijn die Gontier, apotheker in Parijs, als proef heeft opgestuurd. Hij vraagt te 
zijner tijd verslag over de resultaten van dit koortswerende middel. 
 
17 april 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt de komende betaling van de 
vergoeding voor de verzorging van zieke soldaten. 
 
13 april 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt een exemplaar van een 
circulaire van het ministerie van Oorlog. 
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5 april 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt stukken ivm de vraag tot ruil van 
de hr Desmet te Gent. 
 
2 apr 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vindt het bedrag voor de bouw van een 
arrestkamer in het militair hospitaal veel te hoog. 
 
13 mar 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt komende betaling voor de 
verzorging van zieke soldaten. 
 
10 mar 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt dat hij BG kan ontvangen om 9 
uur. 
 
10 mar 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, geeft de datum op voor de zaak met de 
hr Delooman. 
 
9 mar 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt dat men de apotheker die nog in 
het voormalige klooster van de geschoeide karmelieten woont, zou worden buitengezet. 
 
9 mar 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt de goedgekeurde pv’s ivm 
verhuring toe. 
 
5 mar 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat hij de burgemeester de 
rentes zal laten betalen. 
 
21 feb 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt de overlijdensakten van 
overleden soldaten (reserve compagnie van de Moezel) op. 
 
9 feb 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt nieuwe voorstellen van de hr 
Desmet op. 
 
9 feb 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt de goedgekeurde pv’s op ivm de 
verhuring van bepaalden goederen. 
 
8 feb 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat de prefet van het dept van de 
Moesel de overlijdensakten wenst te ontvangen van de Moesel-soldaten die in de burgerlijke 
en militaire hospitalen van Gent zijn overleden. 
 
6 fev 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt om de heer Verhegghe adjunct 
van de burgemeester van Gent te betalen voor de levering van doek (toile) voor de militaire 
ziekenhuizen. 
 
8 jan 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt opname in een hospice van de 
weduwe de hane, oud 68 j. Zwaar behoeftig doordat de regering haar een grote som nog 
steeds niet heeft betaald. 
 
8 jan 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat het octrooi de hoogste 
inkomsten oplevert voor de stad. Een deel daarvan wordt gebruikt voor de werking van de 
BG. In landelijke gemeenten zijn er geen hospices. In gemeenten met veel te weinig 
inwoners is er geen geld voor ondersteuning. Afsnee heeft maar 357 inw. Er bestaat een 
besluit dat bepaalt dat een aantal bedden voor mensen uit landelijke gemeenten moet 
worden gereserveerd. Kunnen jullie iemand uit Afsnee opnemen?. 
 
3 jan 1810, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat de huismeesters van de 
militaire ziekenhuizen zich niet kunnen verzetten tegen controles. Zelfs als het gaat om drank 
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die niet belast wordt. Men vermoedt frauduleuze en clandestiene verkoop van belastbare 
drank. 
 

Jaar 1811 Houdetot 

 
23 oct 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, geeft toestemming om notaris Raman te 
gebruiken voor een huuracte. 
 
27 oct 1811, Gent, uittreksel uit de notulen van de buitengewone vergadering van 21 oct 
1811 ivm de benoeming van Jean Baptiste Coppeneur als huismeester van het militair 
hospitaal. 
 
11 dec 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, bevestigt ontvangst van de drie 
rentebrieven afkomstig van Hamelinck. Hij heeft ze doorgestuurd naar De Becker "agent au 
ligue à Vienne" met het verzoek tot verdere afdoening. 
 
18 nov 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt bijzondere aandacht voor de 
klacht van de Cooman die nog zeer veel geld te goed heeft van het BG en dreigt zijn 
werkzaamheden te stoppen. 
 
13 nov 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt om Henry Scheffers geboortig 
van de parochie van St Pieters, die geen militair is maar verblijft in het militaire ziekenhuis te 
Ekkergem, op te nemen in de Bijloke. 
 
22 oct 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt opname van Isabelle Fierens, ° 
Gent 15 aug 1745, in het St Antonius gesticht. 
 
26 oct 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt dat hij het plan tot het bouwen 
van twee zalen voor de verzorging van besmettelijke zieken van beider geslacht doorstuurt 
naar de Min van BinZ. 
 
26 oct 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt dringend antwoord op zijn brief 
van 16 dezer ivm gemeente Nazareth. 
 
16 oct 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt dringend opzoekingen te laten 
doen ivm de betalingen van verscheidene “cotes foncières” in de gemeente Nazareth. 
 
11 oct 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt de komst van Le Gendre, die 
belast is met de inspectie van de militaire ziekenhuiszalen. 
 
30 sept 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft ivm de uitbreiding van het 
brugerlijk hospitaal. 
 
3 sept 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat de kerk van Ekkergem 
bestemd is voor de eredienst. Wij kunnen ons niet permitteren om een tweede maal de kerk 
te sluiten en leeg te halen. Ze is bovendien pas gerestaureerd. 
 
31 aug 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft over de immense toevloed in de 
militaire ziekenhuizen van Breda, Antwerpen, Bergopzoom en Brussel. Uit Middelburg zullen 
900 à 1000 zieken worden aangevoerd. De grote ziekenhuis kan maar 650 zieken 
ontvangen. Daarom zal hij het Capucijnenklooster laten inrichten. 
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17 aug 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt een commissielid aanwezig te 
zijn op de selectiedag van hospiceskinderen (Kulders) bestemd voor het "regiment des 
pupilles de la garde impériale". 
 
7 aug 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, keurt de vergoeding van Sturbot voor de 
bewaking van een deel van een bos eigendom van de BG goed. 
 
6 aug 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, kan niet akkoord gaan met de beslissing 
van BG om internen van de burgerlijke ziekenhuizen “de les priver de leur logement en 
nature.”. 
 
31 jul 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft ivm het voorstel van BG om 
Sturbot boswachter te Munte, een jaarvergoeding van 24 fr toe te kennen. 
 
30 jul 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, keurt goed dat de 
prijsuitreikingsceremonie voor de kinderen van de armenscholen plaats heeft op 19,20, 21 
aug. 
 
25 jul 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, keurt het pv van verhuring goed. 
 
22 jul 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, keurt het pv van verhuring van enkele 
huizen goed. 
 
6 jul 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, keurt het pv van verhuring van enkele 
huizen goed. 
 
3 juli 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat Jeanne Colpaert haar kind dat 
ze verlaten had en opgenomen was, terug zal nemen. 
 
6 juli 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt een overzicht te maken volgens 
model ivm 11 (mannelijke) wezen. 
 
27 juni 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt een brief door van de staatsraad, 
alg directeur van de gemeentelijke boekhouding. 
 
25 jun 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt een zegel van 75 c voor de 
toezending van een expeditie. 
 
15 jun 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, keurt het lastencohier voor de verhuring 
goed en stelt notaris van Hecke te Stekene aan. 
 
15 jun 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt dat de hoofdchirurg van het 
militaire ziekenhuis zijn werkzaamheden heeft gestopt. Hij vraagt Kluyskens opnieuw in de 
functie te benoemen. 
 
12 jun 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, besluit negatief over het toewijzen van 
bepaalde goederen die onrechtmatig waren toegeëigend. 
 
30 mei 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt de bedragen die betaald moeten 
worden voor het gebruik van verschillende kloosters (Augustijnen, Ongeschoeide Karm. 
Rijke gasthuis, Geschoeide Karmelieten). 
 
16 mei 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat hij het aantal beambten te 
hoog vindt, 11 bij Rodelijvekens, 61 bij de “Elèves”. 
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15 mei 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, geeft opdracht om Pierre Jean Maes op 
te nemen in het burgerlijk ziekenhuis. Hij is gewond geraakt bij de slag van Wagram en is 
afkomstig uit Zwijndrecht. 
 
26 april 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, de leerlinge-vroedvrouw Fisco moet 
haar cursus voortzetten in Parijs. Gelieve voor de reiskosten te zorgen. 
 
26 april 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, stuurt stukken terug ;. 
 
25 apr 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, bevestigt de ontvangst van de klacht 
ivm het doorsturen van zieke werklui bedrijvig bij de versterkingswerken te Breskens. 
 
2 april 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt dat er geen suiker uit de coloniën 
mag gebruikt worden. In vervanging moet “sucre & sirop de raisin” gebruikt worden. 
 
1 april 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft over de rentebrieven ten laste 
van de Bank van Wenen. 
 
29 mar 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt kwartaalstaten ivm het verloop 
in de burgerlijke ziekenhuizen. 
 
28 mar 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt een lijst met vermelding van de 
woonplaats van de gezondsheidsofficieren (off de santé) . 
 
25 mar 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, vraagt de lijst binnen drie dagen in te 
vullen en terug te sturen. 
 
5 mar 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, roept een bijzondere vergadering bijeen  
 
14 feb 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, meldt dat Joseph Quentin gewezen 
geschoeide karmelier, wenst opgenomen te worden in het ouderlingengesticht. 
Zijn vader = joseph quinten geboortig van st jans nevens ieper, zijn moeder isabella clara 
vandermersch geboortig van zonnebeke, zijn naam is pieter amarantus joseph quinten 
geboortig van st jans nevens iper. 
 
24 jan 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, kan niet akkoord gaan met de verhoging 
van het salaris van architect Dehoos. 
 
24 jan 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, antwoordt op de klacht van de 
geneesheren die een verhoging van hun ereloon vragen. 1100 fr is teveel, voldoende lijkt mij 
een verhoging van 200 fr, zodat ze 800 fr krijgen. Bovendien is hun taak er een van 
liefdadigheid, wat een matige vergoeding vereist. 
 
9 jan 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, dankt voor de toezending van de lijst met 
het personeel en het materiaal van de twee begijnhoven. Vraagt nu een nominatieve lijst van 
de begijnen. 
 
3 jan 1811, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet, schrijft dat er een schatting moet komen 
voor het gebruik van de verschillende terreinen in de Sint Antonius polder voor de 
steenbakkerij vereist voor de versterking van Vlissingen. 
 

Jaar 1812 Houdetot 
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28 nov 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, beveelt Duvoir en 
Baruchweil, rue Boucherat 29 te Parijs aan als leveranciers van verbanden en zwachtels 
voor zowel de militaire als burgerlijke ziekenhuizen. 
 
25 nov 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, gaat akkoord met het 
voorstel om Marie Barbe Augustine Joseph Soret, geboren 13/10/1793 te Peruwelz dochter 
van françois en augustine Willaumez, 19j en wonende te Ronse, naar de 
vroedvrouwenschool école de maternité in Parijs te sturen. Hij raadt dat zij al op 25 dec 
vertrekt om op tijd op 1 jan. Haar scholing te beginnen. Verblijfskosten per semester 402, 65 
fr. Met bewijs van goedzedelijk gedrag door de burg.van Ronse en besluit van BG 
commissie.Geboorteuittreksel . 
 
13 nov 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vraagt een voorschot voor 
De Cooman wegens verzorgingvan zieke militairen. 
 
30 oct 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, stuurt een brief van Marie 
Soret aan BG die zich kandidaat stelt voor een van de 5 vacante betrekkingen als leerling 
aan de ecole de maternité. Met betrokken brief. 
 
24 oct 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, meldt dat hij wegens het 
ontslag van Bouchel, de heer Verbeek, chirurg aangesteld heeft als leraar scheikunde en 
artsenijbereidkunde. Salaris 1200 fr per jaar. 
 
21 oct 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vraagt dat de ontvanger van 
BG de hr Verbeek opdraaagt 1000 fr te storten. 
 
15 oct 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, meldt dat alle rentes die de 
kerkfabrieken, weldadigheidsbureaus en burgerlijke godshuizen aan elkaar moeten, effectief 
betaald dienen te worden. 
 
8 oct 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vraagt opname in het 
ouderlingen gesticht van Marie, 73 j oud en 45 jaar in dienst van het Rasphuis als porte-clefs 
(sleutelhanger portier ? ;). 
 
30 sept 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, antwoordt op de vraag van 
BG om het salaris van Bouchel, leraar scheikunde en artsenijbereidkunde slechts te 
verhogen tot het vastgestelde bedrag van 1200 fr per jaar. Zijn adjunct Van de Casteele 
moeten ze melden dat zijn functie is opgeheven en hij bedankt wordt voor zijn inzet. 
 
29 aug 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, keurt het cahier de charges 
voor de verhuring van bepaalde goederen goed. 
 
22 aug 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, stuurt goedkeuring voor de 
benoeming van Bouchel als "professeur de chimie et de pharmacie pratique aux cours 
d’instruction medicale" te Gent. Met brief Parijs 8 aug 1812 ivm opvolging van de overleden 
heer Beyts Met Brief Gent 24 jun 1812, waarin Bouchel docteur en medecine, verkozen 
wordt boven Verbeke docteur en chirurgie en Van de Vasteele "adjoint au professeur de 
chimie et de botanique à l’école de médecine". Tegen een jaarloon van 600 frs (omdat hij al 
werkt als dokter in het militair ziekenhuis). 
 
20 aug 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, schrijft ivm de ontvangst 
van rentes foncières. Ze moeten blijven geïnd worden tenzij ze een feodale oorsprong 
hebben. 
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20 aug 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, stuurt een lijst met 
voogdijkinderen die nooit voor de commissie verschenen zijn ter selectie van hun opname in 
het Régiment des pupilles de la garde. Opsomming 10 namen. 
 
19 aug 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vraagt een lijst op te sturen 
van het huizenbezit in de stad met opgave van ontvangsten en kosten. 
 
19 aug 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, er zijn onregelmatigheden 
gebeurd en het is niet aannemelijk dat het altijd wegens hoogdringendheid is dat jullie mij 
niet om toestemming hebben kunnen vragen. 
 
19 aug 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, aanvaardt de uitleg van BG 
over de architect. 
 
19 aug 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vindt dat de werking van 
BG voldoet. De werknemers moeten de uurregeling ingevoerd door zijn voorganger stipt 
nakomen. 
 
1 aug 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vraagt inlichtingen over de 
wijn die hem toegestuurd is. Komt die van bij de handelaar of uit het ziekenhuis. Wie heeft 
het staal genomen, wie was daar bij en wie heeft die aan u bezorgt. 
 
30 juni 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, heeft vragen bij de werking 
van het economaat na de benoeming van Coppeneur. 
 
30 jun 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, schrijft dat Van Brackel de 
rentes foncières of erfpachtcanons niet meer mag gaan ontvangen. Dat is het werk van 
Baguet. 
 
30 jun 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vindt dat BG het decreet van 
18 brum XIV niet nakomen ivm bouw, verbouwing of herstelling van BG gebouwen. 
 
30 jun 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, heeft gehoord dat de 
werktijden niet nagekomen worden en dat de boekingen zwaar achterop zijn geraakt. 
 
30 juni 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, heeft vernomen dat bij 
huurtoewijzingen financiële malversaties gebeuren. 
 
30 jun 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, schrijft dat Ongenae al 
enkele jaren de rentes foncières voor de Bijloke ophaalt, maar nog nooit geld heeft gestort of 
uitleg verschaft. Met uittreksel notulen BG van 28 feb 1807 ivm Ongena gewezen notaris en 
ontvanger . 
 
30 jun 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vraagt uitleg over klachten 
dat er kinderen opgenomen worden waarvan de moeder of vader bekend is en dat er 
verspilling van kledij gebeurt. 
 
30 juni 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, heeft klachten over het werk 
en toewijding van de architect. De wolleweverskapel is door de vorige huurder in zeer 
slechte staat achtergelaten en dit heeft veel kosten genoodzaakt. 
 
30 jun 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, de stadswoningen van BG 
kosten veel geld voor onderhoud. 
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25 apr 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vraagt de hoogte van de 
vergoeding van Bouchel geneesheer bij de kleine godshuizen en het militaire hospitaal. 
 
21 apr 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, meldt dat Cooman opnieuw 
is komen klagen over het uitblijven van voorschotten. 
 
17 apr 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, stuurt notulen ivm het 
verlaten kind Spanhove. 
 
11 apr 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, meldt dat in deze barre 
tijden voor het volk soepuitdelingen komen (soupes dites à la Rumfort). Hij wijst als 
bedelingslokaal oa aan een deel van het achtergebouw van het Sint-Jansgodshuis en er 
komt later een dergelijk lokaal in de Bijloke. De twee stookketels uit de tijdelijke hospitalen dd 
1809 kunnen daar gebruikt worden. 
 
25 feb 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, meldt dat Cooman klaagt 
over het gebrek aan betaling van zijn kosten voor de verzorgingvan zieke militairen. 
 
15 feb 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, vraagt in te gaan op de 
aanbieding van Vanderstichelen. 
 
31 jan 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, schrijft dat de matrassen en 
hoofdkussen in de ziekenhuizen van Middelburg in zeer slechte staat zijn. Ze kunnen niet 
gewassen worden wegens het slechte seizoen en zullen dus naar Gent gestuurd worden om 
hier ontsmet te worden. 
 
16 jan 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, schrijft dat de zieke 
militairen de voorgeschreven hoeveelheden voeding moeten krijgen en dat men daarbij de 
nieuwe gewichten en maten moet gebruiken. 
 
16 jan 1812, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, stuurt het pv ivm de verkoop 
van kaphout dd 4 sept 1811. 
 

Jaar 1813 Houdetot 

 
15 apr 1813, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet ad interim Beaucarne, begrijpt dat 
Verbeke ziek is, maar dat mag niet beletten dat hij de nodige inlichtingen krijgt. 
 
27 mar 1813, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet ad interim Beaucarne, vraagt na te 
gaan of een zekere Bret Philibert de Conpelle, oud dienstplichtige 1808, uit kanton fruges 
(PdC) mogelijk overleden is in een van de ziekenhuizen. 
 
25 mar 1813, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet ad interim Beaucarne, meldt de 
inspectie aan van de militaire ziekenhuizen door Saincère. 
 
8 jan 1813, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, heeft geen bezwaar dat de 
zieke Marie Soret wegens ziekte pas naar de tweede cursus op 1 juli gaat. 
 
7 jan 1813, Gent, auditeur au conseil d’état, préfet d’Houdetot, aan mevrouw de directrice 
van het burgerlijk hospitaal. Vraagt opname van Jeanne de Haemer, huisvrouw van Arnout 
Waeykaert zonder woonst . Met brief van Hacquart econome in het hospitael civil . 
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Doos 3 Desmousseaux, Van Gobelschroy, Beaucarne, D’Hane Steenhuize 

 
Toelichting 
Deze doos bevat vier bundels, geclassificeerd op de schrijver. 
 
Prefecten  
Desmousseaux. 25 mar 1813 – 2 feb 1814, Antoine François Catherine baron 
Desmousseaux de Givré, (b. 1757 - d. 1830). Op 1 februari 1814 ontvluchtte de prefect van 
het Scheidedepartement Gent, de volgende dag volgde zijn ambtsgenoot te Brugge zijn 
voorbeeld. Deze laatste kreeg te Parijs het bevel terug te keren naar het deel van het 
Leiedepartement (arrondissement leper) dat nog in Franse handen was; zijn laatste verslag 
— uit Oostende — is gedateerd van 23 maart 1814. Slechts op het einde van mei was het 
Leiedepartement volledig door de Franse troepen ontruimd. 
 
Conseiller de préfecture 
Beaucarne C. L. 
D'hane de Steenhuyse Jean-Baptiste (Gent 1757-1826), zoon van een schepen 
van de Keure van Gent, speelde een belangrijke rol in de Brabantse Revolutie, 
was lid van de Conseil Général de Préfecture (1806-1813) en intendant 
(1814-1815) van het Scheidedepartement, daarna lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden (E. VARENBERGH in 
Biographie Nationale..de Belgique, dl. VIII, 1884-1885, kol. 680-682). 
          

Jaar 1813 Desmousseaux 

 
12 apr 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt dat uit Oordegem naar de Bijloke gestuurd wordt Jean De Graeve met het oog op een 
operatie van een gezwel aan zijn rechter oog. 
 
17 mei 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux 
schrijft dat hem gemeld is dat de evacuatie van de zieke militairen vanuit het hospitaal naar 
omliggende steden per open wagen gebeurt en er een te groot aantal personen per wagen 
geladen worden. Dat moet stoppen. 
 
18 mei 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
stuurt een brief over het budget van BG en wijst erop dat er niet mag van afgeweken worden. 
 
2 jun 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
nodigt BG uit bij de installatie van de nieuwe burgemeester van Gent en zijn adjunct, 
benoemd voor 5 jaar. 
 
28 jun 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt dat hij om een voorschot voor BG heeft gevraagd. 
 
3 sept 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt of BG de circulaire heeft ontvangen over de nieuwe verzorging van schurft. 
 
3 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
schrijft dat de genaamde Jean Kusse opgenomen in de Bijloke, zijn wonden steeds opnieuw 
openmaakt om niet te hoeven werken. 
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7 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
schrijft dat er te weinig linnen en matrassen zijn voor de zieke militairen. Hij vraagt dat men 
een beroep doet op de rijkere burgers. 
 
6 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
wil weten of er voldoende chirurgen, apothekers zijn . 
 
10 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
onderstreept de noodzaak van het saneren van de militaire ziekenzalen. Er zijn meer 
verstuivingen nodig en een grotere netheid. 
 
12 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt dat iedere morgen aan de burgemeester gemeld wordt naar welke hospitalen de 
zieken die zich aan de poorten melden gestuurd moeten worden. 
 
18 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt dat hij in Dendermonde, Oudenaarde, Aalst, Lokeren, Sint Niklaas en Deinze een 
apotherleerliing heeft opgeeist. 
 
20 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt hoeveel de omhaling voor de zieke militairen heeft opgebracht. 
 
20 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
heeft vernomen dat Debacker broer van de burgemeester van Balegem verscheidene uren is 
vastgezet in het hospitaal. Deze landbouwer zou zich verzet hebben tegen het laden van 20 
man op zijn kar. 
 
24 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt dat alleen Oudenaarde een apotherleerling kan sturen. In de overige gemeenten zijn 
er geen. 
 
24 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt dat Danbian, apotherker zal laten aanstellen in het Capucijnenhospitaal.Hij wil ook 
Jean Mathieu Bruylandt, apothekerleerling, wil zien om te besluiten of hij nodig is in Gent;. 
 
24 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt een aantal geneesmiddelen in ontvangst te nemen voor de zieke militairen in de 
Bijloke afkomstig van dokter Wauters. 
 
24 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
schrijft dat BG maar alle dokters bijeen moet roepen en het lot laten beslissen wie tijdelijk de 
dodelijke zieke Boone moet vervangen in het groot hospitaal. Wie durft weigeren moet 
meteen ontslagen worden. 
 
26 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt de waarde op van een aantal zaken die in het hospitaal nodig zijn. Strozak, 
matraslinnen, hoofdkussenlinnen, katoenen deken, paar lakens, hemd, nachtmuts, 
linnenmuts. (met prijs in potlood vermeld). 
 
26 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
geeft instructies over het gebruik van de opbrengst van de omhaling voor de zieke militairen. 
 
30 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt een komende betaling voor de verzorgingvan zieke militairen. 
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30 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
schrijft dat zware maatregelen moeten genomen indien de twee leerlingen blijven weigeren. 
 
31 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt dat er 300 zieken op komst zijn. Gelieve aan de burgemeester te melden naar welke 
ziekenhuizen ze moeten worden gestuurd . 
 
31 dec 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt waarom de leerlingen van de Kulderschool niet naar de mis op Kerstdag en die de 
volgende zondag daarop in St Baafs zijn gestuurd. 
 
18 jun 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux 
vraagt vlg welke nummer van het besluit van 25 juni 1811 bepaalde goederen niet mogen 
toebehoren aan BG. 
 
10 jul 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt dat er 81.963,55 fr zal betaald worden. 
 
12 jul 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
De Cooman klaagt over het uitblijven van de betaling van zijn uitgaven. 
 
14 jul 1813, Chef de la 1re division, Manilius, vraagt een zegel van 75c voor een expeditie . 
 
24 jul 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux 
schrijft dat zoals gevraagd door zijn voorganger nog steeds geen overzicht van de 
stadsgoederen van BG is opgestuurd. 
 
20 aug 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt opname van de vrouw van Jacques Viaro, overleden en werkzaam als "fourier de la 
Compagnie des Gardes" in het Rasphuis. 
 
17 sept 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur 
Desmousseaux, schrijft dat Marie Josephe Vanhoorebeke aan een beenkwaal lijdt. En dat zij 
zou moeten worden opgenomen. In het bijgevoegde antwoord schrijft de econoom van de 
Bijloke dat ze haar kennen en dat Dr Kluyskens haar wegens bedrog niet meer wil zien. 
 
28 sept 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur 
Desmousseaux, schrijft dat Leonard De Mulder in het ouderlingengesticht wil opgenomen 
worden. Hij is 72 j en heeft 42 jaar gewerkt deels als militaire, deel als stadswacht, en als 
sleuteldrager in het Rasphuis. 
 
29 sept 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur 
Desmousseaux, schrijft dat Ferdinande Bleville uit Machelen, wenst opgenomen te worden in 
het Sint-Antonius gesticht. 
 
2 oct 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt opname van in het vrouwengesticht van weduwe Vriard. 
 
14 oct 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt dat aan Marie Barbe Soret alle nodige documenten worden overhandigd om haar 
opleiding als vroedvrouw in Paris in 1814 te beginnen. 
 
18 oct 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
schrijft dat BG de hoge achterstallige vergoeding van de leraren van de gratis lessen 
geneeskunde en chirurgie betaald. 
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18 nov 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
schrijft dat de BG commissie van Kortrijk vindt dat er bij de dagelijkse transporten van zieke 
militairen heel wat militairen zijn die ongeschikt zijn om vervoerd te worden. 
 
14 nov 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
nodigt de leden van BG uit op een vergadering met een dringende agenda. 
 
20 nov 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
schrijft dat het Ministerie van Oorlog wenst te weten wat de verzorging van militairen in 
november heeft gekost. 
 
19 nov 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt dat het capucijnenklooster niet meer kan gebruikt worden en dat dus de kerken van de 
begijnhoven als noodhospitaal moeten worden ingericht. Krijgen toelating om het nodige op 
te eisen. 
 
17 nove 1813, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur 
Desmousseaux, laat toe dat Jean Kusse uit Watervliet lijdend aan beenzweren opgenomen 
wordt. 
 

Jaar 1814 Desmousseaux 

 
13 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt komende betaling voor de verzorging van zieke militairen. 
 
19 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
schrijft dat de apothekerleerlingen die werken in de ziekenhuizen en hun post verlaten 
hebben onmiddellijk aan de slag moeten. Op straffe van straf. Ik heb de heer Toussaint laten 
aanhouden en hij zal onmiddellijk moeten te werk gesteld worden. Van de Plas (dokter) uit 
Destelbergen moet onmiddellijk naar Gent terugkeren . 
 
25 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt een komende betaling. 
 
3 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
geeft vrijstelling aan Bruylant leerling apother uit Dendermonde. 
 
3 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
bedankt BG om erin geslaagd te zijn de gewonden verspreid over vele ziekenhuizen in de 
twee lokalen van het klein begijnhof en van het Capucijnenklooster bijeen te hebben 
gebracht. Het afvoeren van de gewonden naar Rijsel kan slechts op grond van hun 
vervoerbaarheid. 
 
4 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt de toewijzing van de verkoop van kaphout aan Contreras uit Gent, Van Hoorebeke uit 
Mariakerke, Van Vijnkt uit Drongen, Potter uit Exaerde. 
 
6 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux; 
heeft nog geen antwoord gekregen op zijn brief ivm de maatregelen voor de aankoop van 
beddegoed met de gelden van de omhaling. 
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8 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
schrijft dat de société medico-chirurgical de heer Van de Plas geneesheer te Destelbergen 
aanduidt voor de duur van 20 dagen, als vervanger van Gyselinck, die ziek is. 
 
12 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt de komst van 187 zieke militairen. 
 
12 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
vraagt onmiddellijk een overzicht van de opbrengst van de omhaling voor de zieke militairen. 
 
22 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
meldt dat De Cooman opnieuw is komen klagen over niet-betaling. 
 
22 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
wil binnen 24 uur weten hoeveel zieke militaire vervoerd kunnen worden . 
 
31 jan 1814, Préfet, Baron de l’empire, commandant de la légion d’honneur Desmousseaux, 
laat toe dat de zieke militairen uit de drie bijhuizen verzameld worden in het Groot Hospitaal 
en de bijhuizen gesloten worden op zodanige wijze dat ze meteen weer gebruikt kunnen 
worden. 
 

Jaar 1811 Van Gobelschroy  

 
17 jul 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, zend toestemming tot omruiling van onroerend goed met De Smet uit 
Gent,  
 
23 jul 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt een vrouw voor opvang in hospitaal van Eeklo. Ze is de weduwe 
van La Manche, “fusilier à la cohorte de l’escaut”, overleden op 20 juli bij een instorting van 
een “keet” (baraque) in Breskens  Met brief van de « capitaine commandant de la 1ere 
compagnie de la cohorte de l’escaut ». 
 
8 aug 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, gaat akkoord met het niet verminderen van het aantal verpleegzusters 
(sœurs hospitalières). Maar er mogen nooit meer zusters dan één per 8 zieken zijn. Dus 
voorlopig 24 voor de 200 zieken.  
 
13 aug 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de ondertekende lastencohieren terug. Tekent Limnander (LVG en 
congé). 
 
25 aug 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, meldt dat sedert het 4e kwartaal van jaar 10 BG geen bijdragen gestort 
heeft voor de betaling van de salarissen van de boswachters. Tekent Limnander (LVG en 
congé). 
 
31 aug 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, schrijft ivm de vijf kinderen uit de Kulderschool die bestemd zijn au service 
du régiment des pupilles de la garde. Tekent Limnander (LVG en congé). 
 
20 sep 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, meldt toestemming voor de verkoop van tabak binnen de gevangenissen 
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et hospitalen. Volgt opsomming van de voorwaarden oa verboden te verkopen tegen hogere 
dan vastegestelde prijs,  
 
25 sep 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de getekende huurovereenkomsten . 
 
27 sep 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt enkele inlichtingen ivm een huurovereenkomst met C. Ferar.  
 
5 oct 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt algemene rondvraag of de gemeente of dienst « est propriétaire 
d’intérêts de cinq pour cent sur l’état. » 
 
11 oct 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt goedgekeurde lastencohier voor verhuur terug.. 
 
18 oct 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt goedgekeurde pv’s van verhuring . 
 
22 oct 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, bevestigt ontvangst van verzoek om herstelling en wijziging aan het huis 
bewoond door Ferar, gelegen naast Wolleweverskapel. .. que l’église des hospices des 
tisserands à laquelle cette maison est contigue et qu’elle masque entièrement du côté de la 
rue etant destinée à servir de petite boucherie, Il sera peut-être nécesaire de sacrifier à 
l’entrée de ce nouvel établissement la maison dont il s’agit. Slechts dat doen wat het huis 
bewoonbaar maakt. 
 
26 oct 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, schrijft ivm de uitbetaling van de 5% rente. 
 
27 oct 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt opname in ouderlingengesticht van françois/frans hochstein, 
geboren te Ath op 19 feb 1743, opgenomen op 5 juli 1806 en ontslagen op 6 feb 1807. Hij 
blijkt in een vlaag van waarzin weggegaan te zijn. 
 
9 sep 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, schrijft dat BG geen tabak wenst te verkopen in haar instellingen behalve 
in het militair hospitaal. Vraagt of dit toch niet zou kunnen in de hospices des fous et des 
veillards, waar men zelden buiten kan gaan. 
 
15 nov 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt bijkomende inlichtingen over de aard van de besmettelijke ziekten 
die men zou behandelen in de bij te bouwen twee zalen (m/v) voor besmettelijke ziekten. Met 
begeleidende brief van dr Kluyskens ivm de “fièvre putride ou typhoïde qui y regne une 
grande partie de l’hyver, qui fait souvent beaucoup de ravages. De besmetting komt steeds 
van buiten en zet de gehele zaal aan ” Enkel isolatie kan baat hebben. 
 
16 nov 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde twee cahiers de charges voor verhuring. 
 
18 nov 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt le procès verbal d’adjudication de quelques biens. 
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18 oct 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, zal ter plaatse zich komen vergewissen van de noodzaak tot omruiling van 
een tuin zoals voorgesteld door Demoor. 
 
19 nov 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, meldt dat BG weer te laat is met de tegemoetkoming voor de 
boswachters. 
 
21 sep 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, schrijft ivm de 15 kinderen bestemd voor de “corps des pupilles de la 
garde”. Met namenlijst ‘kinderen uit streeks St Niklaas, Oudenaarde en Dendermonde)  
 
23 dec 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, schrijft ivm nieuw contingent vondelingen of wezen bestemd voor de corps 
des pupilles de la garde impériale. Namenlijst 
 

Jaar 1812 Van Gobelschroy 

 
3 jan 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, schrijft ivm voorstel om de leerstoel (médecine et chirugie) van de  « école 
de médecine » naar aanleiding van de dood van Beyts  te splitsten . 
 
16 jan 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, geeft de namen op van de geselecteerde jongeren voor het regiment des 
pupilles des la garde impériale. François, ferdinand De Waele, Joseph Fr. Tourny, Etienne 
Jos Coppejans, et Thomas Pernot.  
 
18 jan 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt twee goedgekeurde pv d’adjudication. 
 
22 jan 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt goedkeuring van benoeming van Coppeneur als econoom  van het 
militair hospitaal. 
 
18 feb 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt de namen van de drie kandidaten voor de leerstoel geneeskunde 
en chirugie in vervanging van Beyts. 
 
19 feb 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde lastencohiers voor de verhuring van enkele BG 
goederen. 
 
22 feb 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt hoelang Beirens deel uit maakt van de administratie. 
 
8 mar 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt de leeftijd van Hugues Beirens die werkt als chapelain in het 
oudevrouwengesticht. Geboren 6 feb 1749 en dezelfde dag gedoopt in Sint Walburga 
Brugge , fs jacob beirens en marie verbeke, susceperunt ferdinand petrus d’hulstere en 
petronilla de quickere. 
 
16 mar 1811, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt goedgekeurde pv van verhuring. Tekent Limnander, LVG afwezig. 
 



Commissie van Burgerlijke Godshuizen BG 6 – Briefwisseling Franse periode 

 57 

17 mar 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen 
 
20 mar 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt verleende toestemming voor werken aan de Wolleweverskapel, 
bestemd voor verhuring. Bijkomende huurvoorwaarde  als de kapel voor openbaar gebruik 
nodig is, kan de opzeg binnen de maand gebeuren. 
 
24 mar 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy vraagt of de verslaggeving die de BG ontvanger moet presenteren, 
beschikbaar is.  
 
7 apr 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen 
 
10 juni 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt een tweede expeditie. Tekent Limnander 
 
9 jun 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, schrijft dat de prefect ermee akkoord gaat dat er onderhands verhuurd 
wordt en er geen openbare verhuring moet gebeuren. 
 
24 jun 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, meldt dat er toestemming is om onderhands te verhuren. Met briefje van 
A. Vandinter dd 16 jun 1812, die zich borg stelt voor de huur van het huis bewoond door de 
wwe Villany. 
 
26 jun 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, meldt de toestemming voor de bouw van een kapel in het militair gebouw 
dat dienst doet als hospitaal voor de zieken van het garnizoen. Vraagt het plan en het 
bestek. Tekent Limnander. 
 
29 jun 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt wat de kosten zijn voor de herstelling van de beschadigingen aan 
een BG hoeve te Ontergem naar aanleiding van de herstelling van de steenweg Deinze – 
Tielt. 
 
4 jul 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen 
 
15 jul 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt verslag van beraadslaging over de bouw van een kapel . Tekent 
Limnander. 
 
21 jul 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen. Tekent Limnander 
 
21 jul 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen. Tekent Limnander. 
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5 aug 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt een kopie van een besluit van de prefect over de bouw van een 
kapel. Met bijgevoegde kopie. Tekent Limnander. 
 
10 aug 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen Tekent Limnander 
 
16 nov 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt goedkeuring voor omruiling van goed met die van de Boevere.  
 
26 aug 1812, Gent, stuurt goedkeuring voor verhuring van nr 14à Tijkstraete 
(kortrijksepoortstraat) . Met brief van J.B. Persin (tekent Persyn) voor huur van woning in 
Hebberechtstraete.  
 
29 aug 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeuring voor de verhuring van enkele BG goederen. 
Tekent Limnander 
 
29 aug 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen. Tekent Limnander. 
 
19 sept 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen. Voor notaris te Strijpen. Tekent Limnander. 
 
25 spet 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de papieren terug en meldt dat het voorstel van Van Leene om 
zegelpapier moet. Tekent Limnander. 
 
30 sept 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeuring voor de verhuring van enkele BG goederen. 
Tekent Limnander. 
 
30 sept 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt bijkomende inlichtingen ivm de omruiling met Pierre Jacobs 
landbouwer te Sint-Denijs-Westrem. Tekent Limnander. 
 
13 oct 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt bijkomende inlichtingen ivm de bouw door Bracq op zijn kosten van 
een woning binnen het Groot Begijnhof. 
 
2 nov 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeuring voor de verhuring van enkele BG goederen. 
Tekent Limnander. 
 
16 nov 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen.  
 
12 dec 1812, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt goedgekeurde huurovereenkomst. 
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Jaar 1813 Van Gobelschroy 

 
3 jan 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt een lijst in te vullen ivm de namen van de geneesheren, chirurgen, 
gezondheidsoff.  Apothekers. 
 
6 jan 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen 
 
19 apr 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, meldt dat er zieken afkomstig van het leger zullen afgevoerd worden.  
 
21 apr 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, schrijft ivm het aantal plaatsen in het ziekenhuis. Er kunnen 700 zieken 
opgenomen, maar op het ogenblik zijn er 230 bedden bezet, 430 leeg, maar meer kunnen er 
niet zolang de zalen voor schurftigen en geslachtszieken er zijn.  
 
7 mei 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt een eensluidend afschrift van besluit tot benoeming van Verbeek 
als hoogleraar chimie. . Voorts info over Vande Casteele die benoemd zou moeten worden 
omdat zijn functie als adjuncthoogleraar Scheikunde werd geschrapt. 
 
15 mei 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, meldt dat de prefect voor hij de 5 kostenstaten goedkeurt, hij de pv van 
verhuring van enkele BG goederen wil zien. Tekent Beaucarne. 
 
19 mei 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, meldt dat de prefect dat bepaalde overzichten hem niet bereikt hebben. 
Tekent Beaucarne. 
 
23 mei 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy,  vraagt dringend de rekeningen over jaar 1811 . Tekent Beaucarne. 
 
1 jun 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt info om de achterstallige rekeningen te kunnen liquideren. Tekent 
Beaucarne 
 
3 jun 1813, stuurt de goedgekeuring voor de verhuring van enkele BG goederen. Tekent 
Beaucarne. 
 
17 jun 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeurde cahier de charges voor de verhuring van enkele 
BG goederen. Tekent Beaucarne. 
 
2 jul 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt een som te storten ivm de gezondheidsofficieren in de kassa van 
de berg van barmhartigheid van Parijs. Tekent Beaucarne. 
 
12 jul 1813,Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt boekbewegingen over 2 kwartaal. 
 
12 jul 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt de notulen over het invullen van de vacante leerstoel geneeskunde 
en chirurgie. Tekent Beaucarne 
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23 jul 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de goedgekeuring voor de verhuring van enkele BG goederen. 
Tekent Beaucarne, prefet par interim. 
 
18 aug 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, vraagt de notulen op ivm het pension à allouer aux pères nouriciers des 
enfants abandonnés et infirmes. Tekent Beaucarne. 
 
21 aug 1813,Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt de twee goedgekeurde kostenstaten . Tekent Beaucarne 
 
23 aug 1813, Gent, l’auditeur au conseil d’état, sous-préfet de l’arrondissement de Gand, L. 
Van Gobelschroy, stuurt « une réclamation de la fabrique de l’église d’oostecloo avec un état 
de six capitaux de rente. ». Tekent Beaucarne 
 

Jaar 1813 Beaucarne 

 
1 sep 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, vraagt overzicht van de 
« fournitures au vestiaire et coucher dans les hopsices ». 
 
15 sep 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, vraagt een spoedige tweede 
expeditie van de  bijgevoegde overzichten. 
 
6 oct 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, stuurt de goedgekeuring voor de 
verhuring van enkele BG goederen.  
 
9 oct 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, schrijft ivm een voorstel van een 
onbekende ivm het bekendmaken van een onbekende rente. 
 
16 oct 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, stuurt de goedgekeuring voor de 
verhuring van enkele BG goederen.. 
 
19 oct 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, vraagt een overzicht van alle 
nog te ontvangen gelden wegens pacht, huur, renteinteresten enz. 
 
23 oct§ 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, vraagt dringend antwoord op 
zijn verzoek om overzicht van de « fournitures au vestiaire et coucher dans les hospices ». 
 
23 oct 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, stuurt de goedgekeuring voor de 
verhuring van enkele BG goederen.. 
 
23 oct 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, vraagt een dubbele expeditie 
van de overzichten van vondelingen, verlaten kinderen, kosten en verloop (mouvements). 
 
2 sept 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, vraagt dubbele expeditie van de 
staat van de kassa. 
 
14 dec 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne stuurt de goedgekeuring voor de 
verhuring van enkele BG goederen. 
 
24 dec 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne stuurt de goedgekeuring voor de 
verhuring van enkele BG goederen. Tekent Beaucarne. 
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7 oct 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, schrijft ivm het gebruik van de 
kassabons. 
 
18 dec 1813, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, schrijft dat hij 
ontvangstbevestiging wil van de medicamenten die Wauters hen zal bezorgen. 
 

Jaar 1814 Beaucarne 

 
18 jan 1814, Gent, Le sous préfet par interim L. Beaucarne, vraagt maatregelen om te 
voorkomen dat de dienstplichtigen die onderweg zijn naar het “depot général des conscrits 
réfractaires et de déserteurs” en ziek zijn geworden, niet de toegang geweigerd wordt tot de 
ziekenhuizen. 
 

Jaar 1814 D’hane de Steenhuyse 

 
12 mai 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, meldt dat 
hij een verhoging van de vergoeding had gevraagd wegens de meeruitgaven voor een 
verbeterde voeding in de militaire ziekenhuizen. Dit werd geweigerd, maar als de 
hoofdchirurg, "Krebss, chirurgien major des troupes ... du 3eme corps" betere voeding wil 
dan moet hij voor het nodige geld zorgen. 
 
13 mei 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, meldt dat 
hij geen expeditie kan leveren van de akten ivm de opbrengst van het kaphout. De orginele 
stukken zijn samen met andere archiefdelen naar Frankrijk gestuurd. Hij wil het nodige doen 
om de archiefstukken te laten terugsturen. 
 
14 jun 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt de 
stortingsborderellen voor de stortingen van Lammens en Ongenae. 
 
16 jun 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, stuurt de 
toestemming voor de verkoop op de beurs van Parijs van de « bons sur la caisse 
d’amortissement qui vous ont été donnés dans le tems en payement pour traitement de 
militaires malades" (sic). BG mag een beroep doen op de hh Caccia en Blommaert te Parijs. 
 
2 mei 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt een 
overzichtstaat in drievoud om de betaling te bekomen van de uitgaven voor de verzorging 
van zieke militairen « depuis l’époque de l’évacuation du pays par les Armées françaises ». 
 
2 mei 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, heeft 
geschreven naar de algemeen gouverneur van Belgie ivm de verhoging tot 1fr 50 van de 
dagvergoeding voor de verzorging van zieke militairen. 
 
12 mar 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, stuurt de 
toestemming om bij notaris De Clercq 1048, 44 fr in ontvangst te nemen « du chef d’une 
obligation chirographaire à charge de Marie Petronille De Jaegher décédée ». Tekent 
Beaucarne. 
 
24 feb 1814, Gent, le conseiller de préfecture faisant fonction de préfet provisoire, C. L. 
Beaucarne, denkt dat er een positief antwoord zal komen ivm de werking van het militair 
hospitaal. Hij zal ook bij de commandant te Brugge protesteren tegen het zenden van zieke 
militairen uit zijn Leie departement naar Gent. 
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10 jun 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, meldt dat 
er 20.000 fr zal betaald worden voor de verzorging van zieke militairen. 
 
4 jun 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt een 
reconnaissance voor de ordonnance de payement van 20.000 fr voor de verzorging van 
zieke militairen. 
 
27 juli 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse,vraagt de 
brief van BG dd 16 jun en het duplicaat van die van de algemeen gouverneur waarin hij 
belooft de dagvergoeding voor de verzorging van zieke militairen te verhogen. 
 
18 jul 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  wil dat er 
geen militairen meer naar het gekkenhuis worden gestuurd voor verblijf. Hij geeft de 
toestemming om in soortgelijke gevallen de militairen terug te sturen naar het "bureau de 
logement de la ville".  
 
20 jul 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  is verbaasd 
en boos dat hij de rekening van secretaris Lammens nog steeds niet ontvangen heeft. BG 
krijgt drie dagen zoniet stuurt hij een commissaire spécial (pour couvrir sa propre 
reponsabilité vis à vis du Gouverneur général !). 
 
22 jul 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt een 
overzicht van de zieke en gewonde militairen gedurende de maand juni.  
 
5 aug 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, schrijft dat 
het de algemeen gouverneur is in het huidige financieel systeem die uitsluitend de 
gevraagde ordonantie  kan leveren. Tekent E. Helias d’huddegem. 
 
9 aug 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt 
inlichting over het bestuur van (n° 24), het hospices des fous, geleid door de heer Haeck. (in 
1756 leidde zijn schoonvader het huis, en 1792 volgde Haeck hem op). 
 
1 jun 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt het 
dossier op ivm de overname en de expertise van het (mobilier) meubilair/inboedel van het 
militair ziekenhuis. 
 
22 aug 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, stuurt een 
brief van de hr Cooman die bezwaren heeft. Tekent E. Helias d’huddegem. 
 
31 aug 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt 
binnen drie dagen antwoord op de bezwaren van de hr Cooman, die « étoit entrepreneur du 
mobilier de l’hopital militaire ». Cooman is de vertragingen beu en zal zich tot het 
Gouvernement wenden. Daarom wil de intendant zijn aansprakelijkheid in dekken. 
 
6 sept 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt een 
gunst voor de Prince Ernest d’Arenberg, colonel et commissaire de l’Arrondissement, die 60 
bedden vraagt « pour le dépôt de recrutement, qui doit être établi en cette ville ». 
 
30 sept 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse , vraagt 
voor de commissaire général de la guerre een dubbel van alle overzichten ivm de verzorging 
van zieke militairen sinds het binnentrekken van de Geallieerden. Met het oog op de 
betaling. 
 
12 sep 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, bedankt 
voor de beloofde 60 bedden, maar op het ogenblik is er geen behoefte aan.  
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26 sep 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, stuurt de 
brief van de commissaire général de l’intérieur ivm de problemen met De Cooman. Daarin 
vermoed de commissaris dat het verschil te wijten is aan de grote toevloed van zieken in 
1810. De Cooman is belast geworden met het hospice in dec 1808. 
 
27 sep 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, verwijst 
naar een decreet van 10 brumaire XIV ivm de bouw, verbouwing en herstellingen van BG 
goederen. 
 
29 sept 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, stuurt een 
voorschot voor de verzorging van zieke militairen. 
 
1 oct 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, geeft 
toestemming voor de verhuur aan Vispoel van het huis betrokken door de hr Orry de la 
Roche  
 
10 oct 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  vraagt een 
overzicht van de kosten voor de vondelingen en verlaten kinderen over het jaar en de totale 
som voor de gratis medische opleiding. 
 
22 oct 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt dat 
voor deze ene keer de uitgavenstaat voor het militaire ziekenhuis niet per kwartaal maar per 
maand wordt opgemaakt. 
 
11 oct 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt 
rekening te houden met de bepalingen van het jaar XI ivm de formaliteiten bij verhuring voor 
meer dan 9 jaar en die voor huuropzeggingen of wijziging van de huurprijs. 
 
8 oct 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt 
dringend de stukken en inlichtingen ivm de zaak De Cooman. 
 
28 oct 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, meldt dat 
de commissaire général de l’intérieur een besluit heeft genomen in de zaak De Cooman. 
  
28 oct 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, stuurt twee 
brieven afkomstig van "le duc d’Ursel commissaire général de l’intérieur", in de zaak De 
Cooman. De inventarissen na 1812 zijn door BG op een niet officiële manier opgemaakt. 
Daarom wordt de zaak geregeld op basis van de inventaris 1 feb 1812. 
 
2 nov 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, 
onderstreept het belang van het « avis du conseil d’état du gouvernement français van 21 
dec 1808 » ivm de kapitalen afkomstig van terugbetalingen en hun gebruik. 
 
15 sept 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, Tekent E. 
Helias d’huddegem.. vraagt onmiddellijke informatie over de “controleur de votre (BG) 
administration” 
 
18 nov 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuys, schrijft dat 
De Cooman zich beklaagt over de niet-uitvoering van het besluit van de Regering. 
 
19 oct 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt dat 
BG onmiddellijk samenkomt om een overzicht volgens het bijgevoegde modelformulier op te 
stellen en binnen drie dagen te bezorgen. 
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1 oct 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt 
hoeveel zieke militairen behoorlijk opgenomen kunnen worden in het hospitaal en binnen 
drie dagen een tweevoudig overzicht van de roerende goederen aanwezig in het hospitaal. 
 
Sd, (1814), Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse Tekent E. 
Helias d’huddegem.. vraagt spoed met het indienden van de boekhouding van BG. 
 
10 nov 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, Tekent E. 
Helias d’huddegem., vraagt dringend en opnieuw het tweevoudige overzicht ivm de 
verzorging van zieke militairen sedert het binnentrekken van de Geallieerden. 
 
21 nov 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, wijst erop 
dat er geen dubbel is van « l’état ... des malades saxons”. 
 
28 nov 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse vraagt 
dringen hoe het staat met de afdoening van de zaak De Cooman. Met copie brief van de 
graaf van Ursel. 
 
24 dec 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse dringt aan 
dat ¾ van de door BG erkende som wordt betaald. 
 
19 dec 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  meldt dat 
er fouten staan in het kwartaaloverzicht van de ziek militairen, o.a. dat in een zelfde staat 
zieke franse, Russen, Pruissen enz worden opgenomen ipv afzonderlijk per grootmacht. 
 
19 dec 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, Tekent E. 
Helias d’huddegem. Vraagt opnieuw welke maatregelen BG in de zaak De Cooman heeft 
genomen. 
 
19 dec 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt bij 
herhaling naar de boekhouding. 
 
Sd (1814), Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, schrijft dat 
de naturalisatieaanvraag van Ant. Jos. Paquet is afgewezen. Voor hij zijn functie als 
magazijnwachter bij het militair hopsitaal stopt, moet men hem rekening laten afleggen van 
zijn bestuur. 
 
3 Jan 1814, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, stuurt een 
postwissel (mandat) ivm de verzorging van zieke militairen. 

Jaar 1815 D’hane de Steenhuyse 

 
5 jan 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, tekent E. 
Helias d’huddegem, conseiller délégué, wijst erop dat de rekenkamer een kopie van elk 
contract of koop vraagt. enz. 
 
17 jan 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, schrijft dat 
BG een voorschot heeft ontvangen « provenant de la caisse de sortie de la maison centrale 
de détention ». Vandaag is die kassa leeg “par le payement ou restitution de masse fait aux 
détenus français renvoyés à la charge de leur gouvernement". Dat voorschot moet zo snel 
mogelijk terugbetaald. 
 
18 jan 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt 
voorlopige opname in het burgerlijk hospitaal van Joseph Lubin geboortig van Brussel, oud 
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militair ten dienste van de Keizer van Oostenrijk. De gemeente Winkel kan hem niet meer 
onderhouden. 
 
21 jan 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  stuurt een 
Besluit van de Koning Willem ivm de ontvangsten en uitgaven van de 
weldadigheidsinstellingen. Tekenen: voor Willem afwezig,  le secrétaire de cabinet P. De 
Crombrughe, voor duplicaat L. Van Gobelschroy secrétaire de la secrétairerie-d’état en 
Belgique, Duc D’Ursel commissaire-général de l’intérieur, voor copie conforme le secrétaire 
général provisoir de l’intendance, Lippens. 
 
20 jan 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt dat 
het voorschot van 4474, 29 fr zou gestort worden aan « Rousseau, inspecteur de la salle de 
l’intendance pour les besoins de la caisse de sortie de la maison centrale de détention. » 
 
23 feb 1815,  Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  schrijft dat 
de bepalingen van het rondschrijven van de commissaire général de l’Interieur van 25 nov 
1814 niet van toepassing zijn op de zaak De Cooman. 
 
27 feb 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, vraagt zich 
af waar de gevraagde kopieën van de aankopen of contracten met de verschillende 
leveranciers blijven. 
 
7 mar 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, Tekent E. 
Helias d’huddegem, conseiller délégué,vraagt meteen 1000 fr voorschot voor het Rasphuis. 
Bij niet-betaling valt de werking van het rasphuis stil. 
 
9 mar 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, absent par 
congé. Tekent E. Helias d’huddegem, conseiller délégué, vraagt de overzichten ivm de zieke 
militairen. 
 
18 mar 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, absent 
par congé. Tekent E. Helias d’huddegem, conseiller délégué, vraagt inlichtingen ivm de per 
21 frimaire VI aan BG toevertrouwde effecten (titres) en rentebrieven van het voormalige 
klooster der zwartezusters. 
 
13 mar 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, absent 
par congé. Tekent E. Helias d’huddegem, conseiller délégué, vraagt een zegel van 75 c om 
te kleven op een expeditie ivm de toelating om een stuk grond terug te claimen. 
 
1 april 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, absent par 
congé. Tekent secrétaire général Lippens, stuurt een bepaald stuk terug ivm de toelating om 
een stuk grond terug te claimen. 
 
14 apr 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, absent par 
congé. Tekent E. Helias d’huddegem, conseiller délégué, vraagt spoeidge benoeming van 
een opvolger van "Mesdagh, ancien controleur des recettes et depenses". 
 
14 april 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, absent 
par congé. Tekent E. Helias d’huddegem, conseiller délégué, stuurt de bezoldigingsstaat 
verschuldigd aan "Louis Fontaine, geomètre arpenteur, attaché à l’arrondissement forestier 
de Gand" (meetkundig schatter). 
 
17 april 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, absent 
par congé. Tekent E. Helias d’huddegem, conseiller délégué, vraagt een overzicht van de 
uitgaven voor vondelingen en verlaten kinderen. 
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19 apr 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, absent par 
congé. Tekent E. Helias d’huddegem, conseiller délégué, vraagt stipte betaling van de 
boswachters. 
 
11 mei 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, schrijft dat 
er over moet worden gewaakt dat het geld bestemd voor de armen en vondelingen en 
verlaten kinderen uitsluitend aan hen besteed wordt en niet afgeleid wordt naar andere 
bestemmingen. 
 
10 mei 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, stuurt een 
voorschot voor de verzorging van zieke militairen. 
 
6 juni 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  schrijft ivm 
met nog steeds geldende franse wetgeving inzake de toestemming voor het verkopen of 
ruilen van BG goederen. 
 
22 jun 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, stuurt een 
brief ivm betwist eigendomsrecht over een bos te Eeclo gebruikt door Pierre De Zutter, 
pachter. 
 
5 jul 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  schrijft dat de 
commissaire général de l’interieur geschreven heeft aan de lieutenant general chargé de 
l’administration de la guerre om de verschuldigde bedragen voor de verzorging van zieke 
militairen te betalen. Wat de voorschotten voor de vondelingen betreft, kan er niet betaald 
worden wegens geen geld. 
 
2 aug 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  vraagt een 
zegel van 75 c voor de expeditie van de toestemming om een geding te voeren tegen het 
bestuur van de Varempré Polder. 
 
17 aug 1815, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse  vraagt 
inlichtingen over het uitblijven van de betaling van het verschuldigde aan de heer Haek 
directeur de l’hopsice des insensés de la ville. 
 
21 sept 1815, Gent, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, 
absent par congé. Tekent E. Helias d’huddegem, conseiller délégué, meldt dat hij de 
burgemeester van Eeklo toestemming heeft verleend om Françoise Lefevere, verlaten door 
Antoine de Mulder, met geslachtsziekte, schurftig en zwanger te laten opnemen in de Bijloke. 
 
22 sep 1815, Gent, Gent, l’intendant départemental de l’Escaut, D’hane de Steenhuyse, 
absent par congé. Tekent E. Helias d’huddegem, conseiller délégué, meldt dat hij alle 
stukken ivm de uitbreiding van de Bijloke heeft doorgestuurd. 


